
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการสรรหาคณบดี  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

------------------------------- 

โดยที ่เห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘           

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนพันธกิจ เปาหมาย ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๑๖) มาตรา ๓๔  และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื ่อวันท่ี      

๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอื่นใดซึ่งกําหนดไวแลว ที่ขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้   

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “การสรรหา”  หมายความวา  การสรรหาคณบดี 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา  คณะกรรมการสรรหาคณบดี 

“คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัย ท่ีเปนสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสวนงาน ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย 
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 “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีของคณะ วทิยาลัย ท่ีมีการสรรหาตามขอบังคับนี้             

“ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงาน หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 

ข าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา ล ูกจ างของส วนราชการ หร ือพน ักงานราชการ ส ัง กัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ขอ ๕  คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนง

เกินสองวาระติดตอกันมิได 

 ผูที่ไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดี ที่ยังมีสภานะภาพเปนขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย ตองเปลี่ยน

สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง หรือหากไมใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหทําสัญญา

จางเปนพนกังานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร 

ขอ ๖  ผูไดรับการสรรหาและดํารงตําแหนงคณบดีตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(ก)  คุณสมบัติ 

(๑)   มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยอนุโลม 

กรณีเปนผูมีประสบการณดานการบริหารอื่นตามมาตรา ๓๖ (๒) นั้น ตองเปนประสบการณดาน   

การบริหารในหนวยงาน หรือองคกร ที่มีความมั่นคง ภาครัฐ หรือเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

องคกรระหวางประเทศ 

(๒)   มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และลักษณะตองหาม อ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด    

       เพ่ือใหสอดคลอง กับการพัฒนา และการแกไขปญหาของคณะ 

(๓)   ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และหรือไมเคยถูกลงโทษ    

    ทางวินัยอยางรายแรงนับถึงวันเสนอชื่อ 

  (ข)  ลักษณะตองหาม 

(๑)  เปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนการ

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๒)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเปนเจาหนาที่ หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมืองทองถ่ิน  

(๓)   เปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาทางตรง หรือทางออมในกิจการท่ีมีผลประโยชน หรือขัดแยงกับมหาวิทยาลัย  

(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๕)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

(๗)  เปนผูอยูในตําแหนงคณบดีวาระท่ีสองของการดํารงตําแหนงติดตอกันสองวาระ 
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ขอ ๗  ใหคณะกรรมการประจําของคณะสรุปการวิเคราะห ปญหาอุปสรรค รวมทั ้งทิศทาง และ

เปาหมายของคณะท่ีควรดําเนินการตอไป เสนอตออธิการบดีเพ่ือเปนขอมูลประกอบการสรรหา กอนคณบดีครบ

วาระไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมหลังวันท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

ขอ ๘  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา กอนคณบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนงเปน

เวลาอยางนอยหนึ่งรอยยี่สิบวัน  

กรณีคณบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

ภายในหกสิบวัน 

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาใหไดรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับจากวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการสรรหา 

รายงานขอขัดของ และเหตุผลความจําเปนที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ

ขยายเวลาการสรรหาออกไปไดอีกตามความจําเปน 

 ขอ ๙  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา จํานวนเจ็ดคน ดังนี้ 

(๑)  อธิการบดีเปนประธานกรรมการ 

(๒)  กรรมการจํานวนหกคนตามคําแนะนําของอธิการบดี ดังนี้ 

(๒.๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน  

(๒.๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวนสามคน  

(๒.๓)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั ้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที ่อธิการบดีเสนอ ทําหนาที ่เปนเลขานุการ และ

ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาจะตองเปนผูดํารงตําแหนงตามคุณสมบัติที่กําหนด จะสงผูแทนเปนกรรมการมิได 

และคณะกรรมการสรรหาไมมีสิทธิจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดี 

กรณีมีกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู      

เวนแตการวางลงนั้นสงผลใหคณะกรรมการสรรหาเหลือนอยกวาหาคน ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามจํานวนเทาท่ีเหมาะสม 

ขอ ๑๐  คณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงคณบดี  

(๒) ใหมีอํานาจในการกําหนดแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑตลอดถึงการออกคําสั่งและหรือประกาศ         

ท่ีจําเปนในการสรรหาคณบดีตามความเหมาะสม 

(๓)  เสนอผลการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัย 
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ขอ ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตองมีประธานและกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา    

สองในสามของคณะกรรมการสรรหา จึงจะครบองคประชุม 

ขอ ๑๒  การไดรายชื่อผูเหมาะสมเปนคณบดี ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการโดยวิธีการสืบเสาะหา 

การเปดรับสมัครท่ัวไป และการเสนอชื่อ โดยอาจกําหนดใหมีการรับฟงความเห็นจากผูเก่ียวของประกอบดวยก็ได 

ขอ ๑๓ วิธีการสืบเสาะหา ดําเนินการโดยการสืบเสาะหารายชื่อผูเหมาะสม จากแหลงตาง ๆ อาทิ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ผูเปนหรือเคยเปนผูบริหารของหนวยงาน หรือองคกร หรือ

บริษัท ท่ีมีความโดดเดน ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญและโดดเดนในการนําการบริหารองคกรท่ีเปนท่ีประจักษ 

ขอ ๑๔  วิธีการรับสมัคร ดําเนินการดวยการเปดรับสมัครทั่วไป โดยผูมีสิทธิ์สมัครจะเปนบุคคลทั่วไป

หรือเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได ใหผูสมัครสงเอกสารการสมัครตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 

ขอ ๑๕  วิธีการเสนอชื่อ ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด โดยใหบุคลากรของคณะ หรือสวนงาน     

ท่ีเก่ียวของเปนกรณีไป มีสวนรวมในการเสนอชื่อ ท้ังนี้มิใหดําเนินการโดยวิธีเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง 

ขอ ๑๖  การรับฟงความเห็น เปนการดําเนินการหาขอมูลประกอบการสรรหา โดยคณะกรรมการ    

สรรหาอาจกําหนดให บุคลากรหรือหนวยงานภายในของคณะ หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวของแลวแตกรณี เปนผูมีสวนรวมในการรับฟงความเห็นตามความเหมาะสม เชน การเปดรับฟง

ความเห็น การปรึกษาหารือ การสอบถาม เปนตน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาอาจเสาะแสวงหาขอมูล      

อันเปนประโยชนจากบุคคลท่ีนาเชื่อถืออีกดวยก็ได 

การรับฟงความเห็นตามวรรคหนึ่งนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อประกอบ      

การสรรหาผูมีความเหมาะสมเปนคณบดี กรณีดําเนินการดวยวิธีการที่มีผลลัพธเปนความถี่ของรายชื่อ จะตอง    

ไมใชความถ่ีนั้นเปนเกณฑพิจารณาตัดสิน 

ขอ ๑๗  การกลั่นกรอง ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติของรายชื่อผูเหมาะสมเปนคณบดีท่ีไดมาตามขอ ๑๒  

(๒) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง เพื่อใหไดรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีจาก     

ผูมีคุณสมบัติครบถวนใหเหลือผูมีความเหมาะสมสูงสุดไมเกินสามรายชื่อ  

 

 

 



- ๕ - 

 

ขอ ๑๘  การคัดเลือก ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาใชวิธีการตามความเหมาะสม เพื่อคัดเลือก      

ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๑๗ (๒) ใหไดผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ 

ประสบการณ บุคลิกภาพ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนตอการบริหารคณะและมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

ในการดําเนินการเพื่อนําไปสูผลสรุปสุดทายของการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหา    

ใชวิธีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในมิติตาง ๆ ที่ครอบคลุมเพื่อแสวงหาขอยุติรวมกัน เวนแต      

ไมสามารถหาขอยุติรวมกันไดจึงใชวิธีการออกเสียงหรือวิธีการอ่ืน 

ขอ ๑๙  ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอชื ่อผูไดรับการคัดเลือกเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี      

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งตอไป 

ขอ ๒๐  กรณีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากอนขอบังคับนี้มีผลบังคับใช และการสรรหา   

ยังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการสรรหาตอเนื่องไปตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีบังคับใชอยูกอน 

ขอ ๒๑  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้  

หากมีปญหาในการปฏิบัติหรือตองตีความตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด      

คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนท่ีสุด 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 

 

 

 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  เหตุผลในการปรับปรุงและประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาใหไดมาซ่ึงผูสมควร

เปนคณบดีที่จะสามารถเปนผูนําคณะใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายและ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการเพ่ิมโอกาสใหผูมีความรูความสามารถความเหมาะสมเขาสูกระบวนการสรรหา

อยางกวางขวางมากข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงเนื้อความและลําดับกระบวนการสําคัญในการดําเนินการใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึนอีกดวย 
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