
 
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน 

วาดวย  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงและรักษาราชการแทนตําแหนง 
ผูบริหารในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2550 

      
 
โดยที่เห็นสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือตําแหนงอ่ืนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อใหการบริหารจัดการใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีประสิทธิภาพคลองตัวและเปนประโยชนตอทางราชการ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน

คราวประชุมครั้งที่ 6/2550  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2550  สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงวางระเบียบไวดังนี้ 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย  การแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงและรกัษาราชการแทนตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2550” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 บรรดามติ  คําสั่งหรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
ขอ 4 ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  

วิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี สถาบัน  

สํานัก  ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยมติ

สภามหาวิทยาลัย 

 “ตําแหนงบริหาร”  หมายถึง ตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวย

อธิการบดี คณบดี  รองคณบดี ผูอํานวยการ

และรองผูอํานวยการวิทยาเขต ศูนย  สถาบัน  

สํานักหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ   รวมถึงหัวหนาหรือรอง

หัวหนาของหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภา

มหาวิทยาลัยและตําแหนงประเภทผูบริหาร 
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  ตามมาตรา  18 (ข) (7) และ (8)  แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีหรือผูบริหารสูงสุดของคณะและ

หน วยงานที่ เ รี ยกชื่ ออย า ง อ่ืนที่ มี ฐ านะ

เทียบเทาคณะ 

“พระราชบัญญัติ” หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  พ.ศ. 2541 

ขอ 5 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นๆ  โดยพระราชบัญญัติ  หรือขอบังคับ  หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย

แลวแตกรณี 
 กรณีไมมีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

บริหารใดไว  ใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ขอ 6 เมื่อตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด  หรือในกรณีที่มีการจัดตั้ง

หนวยงานใหมและยังไมมีการแตงตั้งบุคคลใดดํารงตําแหนงดังกลาว  เพื่อประโยชนของราชการใหการดําเนินการ

แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ดังนี้ 
 (1) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง          

ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 22   วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  

เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 
 (2) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  ให

อธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาราชการแทน 
 (3) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย   สถาบัน  

สํานัก   ศูนยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ    ตลอดจนหนวยงานที่สภา

มหาวิทยาลัยมีมติใหจัดตั้ง   ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาราชการแทน 
 (4) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูชวยคณบดี  

ผูชวยผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา  หัวหนาสายวิชา  รองหัวหนาภาควิชา  รองหัวหนาสายวิชา   ใหอธิการบดี

แตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเหมาะสม 
 (5) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  นอกจาก (1) ถึง (4)  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมี

คุณสมบัติเหมาะสม  ในกรณีตําแหนงดังกลาวสังกัดคณะ  ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรักษาราชการแทนโดยคําแนะนํา

ของคณบดี 
ขอ 7 การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงตางๆ ตามขอ 6  หากมิไดกําหนดเรื่อง

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงใดเปนการเฉพาะ  ใหผูมีอํานาจแตงตั้งตาม

ขอ 6  อาจใชดุลยพินิจแตงตั้งจากบุคคลที่เหมาะสมและกําหนดวิธีการไดมาไดตามความเหมาะสมของแตละ

ตําแหนงได 
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ขอ 8 ใหผูรักษาราชการแทนตําแหนงตางๆ ตามขอ 6  ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงน้ันตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งแตงตั้ง   แตจะมีระยะเวลาเกินกวาวันที่หมดวาระการดํารงตําแหนงของผูแตงตั้ง

มิได    
 กรณีที่คําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงตางๆ ตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนด

ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงน้ัน  ใหถือวามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับ      

แตงตั้ง   แตอาจไดรับแตงตั้งอีกก็ได 
 เมื่ออธิการบดีหรือผูรักษาราชการแทนอธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดี  

ผูชวยอธิการบดี   รวมทั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงดังกลาวและผูรักษาราชการแทนตําแหนงบริหารใน

สํานักงานอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
ขอ 9 ใหผูรักษาราชการแทนตําแหนงบริหารในสํานักงานอธิการบดีซ่ึงพนจากการปฏิบัติ

หนาที่ตามขอ 8  ปฏิบัติหนาที่ไดตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงบริหารนั้น  หรือมีการแตงตั้งผูรักษา

ราชการแทนตําแหนงบริหารนั้นใหม 
ขอ 10 กรณีมีตําแหนงอ่ืนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ  หรือขอบังคับ  ระเบียบของ

มหาวิทยาลัยวางลงและยังไมสามารถแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงนั้นได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลซึ่งมี

ความเหมาะสมเปนผูรักษาราชการแทน  และใหนําความในขอ 7  และขอ 8  มาใชโดยอนุโลม 
 สภามหาวิทยาลัย  อาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนแตงตั้งผูรักษา

ราชการแทนตามวรรคหนึ่งก็ได 
ขอ 11 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเรงดวนในระหวางที่สภามหาวิทยาลัยไมมีการ

ประชุมหรือยังไมสามารถจัดการประชุมได  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงบริหาร

และตําแหนงอ่ืนตามระเบียบนี้  ในกรณีที่เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให

การรับรองในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
ขอ 12 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบนี้  หรือกรณีที่ระเบียบนี้ไมครอบคลุมถึง

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติยกเวนการใชระเบียบนี้เปนการเฉพาะราย  หรือกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเปนการ

เฉพาะรายได 
ขอ 13 เมื่อผูดํารงตําแหนงบริหาร  หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงบริหารไมอยู  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  และจําเปนตองแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูรักษา

ราชการแทนในตําแหนงรองที่ไดรับมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่ไมมีตําแหนงรอง  หรือตําแหนงรองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอธิการบดี

แตงตั้งผูรักษาราชการแทนโดยคําแนะนําของผูดํารงตําแหนงนั้นๆ 
 อธิการบดีอาจมอบอํานาจการแตงตั้งตามวรรคสอง  ใหผูบริหารตําแหนงอ่ืนก็ได 
ขอ 14 การขอลาออกจากตําแหนงผูบริหาร  หรือผูรักษาราชการแทนตําแหนงบริหารตาม

ระเบียบนี้   ใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) การลาออกจากตําแหนงอธิการบดีหรือผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  รวมทั้ง

ตําแหนงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 (2) การลาออกจากตําแหนงบริหารอื่นๆ  ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 ใหผูลาออกพนจากตําแหนงบริหารนั้นๆ  ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติและใหมหาวิทยาลัย

จัดทําคําสั่งใหพนจากตําแหนงและแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
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ขอ 15 ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนงบริหารอยูกอน

วันที่ระเบียบนี้บังคับใช  ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนหรือรักษาการใน

ตําแหนงบริหารตามระเบียบนี้ 
ขอ 16 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ

ปญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย  ยกเวนกรณีที่เก่ียวกับตําแหนงอธิการบดีใหนายก

สภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัย 
 
   ประกาศ ณ วันที่     22     สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
  

          (ลงชื่อ) พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 
 (เภา  สารสิน) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 


