
                            

 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา  

พ.ศ.  2550 
…………………………….. 

  โดยที่เหน็เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาหัวหนา
ภาควิชา พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนตาม
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เร่ือง   การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549   ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที ่ 28   กันยายน  2549   

ฉะนั้น    อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  16  (2)   และมาตรา   36   แหงพระราชบัญญัติ                        
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541  ประกอบกบัมติสภามหาวทิยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่  2/2550   เมื่อวันที ่ 2 
เมษายน  2550   สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา  
พ.ศ.  2550” 

  ขอ  2  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ  3  ใหยกเลิก 
       (1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาหวัหนาภาควิชา  พ.ศ. 2541 
      (2)   ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2543 
       (3)   ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา (ฉบับที่3)  พ.ศ.  2549 

ขอ  4  ในขอบังคับนี้ 
              “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ภาควิชา”                         หมายถึง    ภาควิชา  สายวิชา หรือสวนงานที่เรียกชื่ออ่ืนทีม่ี
ฐานะเทยีบเทาภาควิชา 

                “คณะกรรมการสรรหา”    หมายถึง    คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา  
     “คณะกรรมการประจาํคณะ”  หมายถึง   คณะกรรมการประจําคณะของคณะที่มีการสรรหา

หัวหนาภาควชิา  
                “กรรมการประจําคณะ       หมายถึง   กรรมการประจําคณะซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจาก 
                               จากคณาจารยประจํา”                    คณาจารยประจําผูทรงคุณวุฒิในคณะ 

 
 
 

              / “คณาจารย… 
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“คณาจารยประจํา”     หมายถึง ผูดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย                  
รองศาสตราจารย    และศาสตราจารย ในสังกัด
คณะที่มีการสรรหาหัวหนาภาควิชาซึ่งเปนผูดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณแผนดิน หรืองบประมาณเงนิรายได   

“การสรรหา”                       หมายถึง   การใหไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชา    โดยคณะกรรมการสรรหาใชดุลพินิจ
คัดเลือกผูที่เหมาะสมที่สุด   ตามสถานภาพ นโยบาย 
เปาหมาย และทิศทางการพฒันา   ของคณะที่มี
ภาควิชา นัน้ ใหความสนับสนุนจากปจจุบนั
ไปสูอนาคต  

ขอ 5 ผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควชิา ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  30  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541   

ขอ 6  ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา นอกจากจะมีคณุสมบัติทั่วไปตามขอ  5   แลว
ควรเปนผูมีคุณ ลักษณะตามภารกิจหนาที่  ดังตอไปนี้  

6.1  ดานวชิาการ 
6.1.1   ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   ตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปในกรณีที่มี    

ความจําเปน   นายกสภามหาวิทยาลัย  หรืออธิการบดีอาจเปนผูแตงตั้ง      
ผูดํารงตําแหนงอาจารยเปนคราว ๆ  ไป 

  6.1.2  มีกลยุทธในการทํางาน  มีประสบการณดานการสอน  การวิจัยและมี
สัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ 

       6.1.3    มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา 
           6.1.4    มีความเปนผูนําทางวิชาการ หรือดานวิจัยสาขาวิชานั้น 
                                                6.1.5  มีความเปนนักวิชาการ  ยอมรับในความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนา

วิชาการในทุกสาขา 
6.2  ดานการบริหาร 

  6.2.1     กําหนดนโยบายเปาหมาย และวางแผนการบริหารงานวิชาการของภาควิชา     
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย  และ
สนับสนุนใหมีการปฎิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

6.2.2 รับผิดชอบในภารกิจประจําในการบริหารจัดการของภาควิชาตามที่คณบดี
มอบหมาย 

6.2.3    ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 
       6.2.4 มีความสามารถในการประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของทุก

ระดับ  
          6.2.5    มีความสามารถในการสรางลักษณะการทํางานรวมกนัเปนหมูคณะ   

/6.3.  ดาน… 
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6.3  ดานบุคลิกภาพ 

       6.3.1   มีความประพฤติดีเปนทีย่อมรับโดยทั่วไป 

6.3.2 มีมนุษยสัมพันธดีและยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝายและทุก
ระดับ 

6.3.2 มีคุณธรรมและจริยธรรรมอันเปนตวัอยางที่ดี 
6.3.2 มีความรับผิดชอบสูง  และมีวิสัยทัศน 

    ขอ  7  ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง โดยอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง เพื่อดําเนินการสรรหาหัวหนา 
ภาควิชา   ประกอบดวย  

(1)  คณบดี  เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําในภาควิชาอื่นของคณะ  จํานวน  1  คน  

หรือกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  จํานวน  1  คน ในกรณีที่มี  1  ภาควิชา 
(3) หัวหนาภาควิชาอื่นจํานวน  1  คน  หรือรองคณบดี  จํานวน 1 คน ในกรณีที่ม ี1 ภาควิชา 
(4)   คณาจารยภายนอกภาควชิาที่จะสรรหา จํานวน   2    คน        

                  คณะกรรมการสรรหาตามขอ  7 (2) (3) และ (4) ใหที่ประชุมภาควิชาที่จะสรรหา
พิจารณา   เสนอชื่อผูที่เหมาะสมเปนจํานวน 2 เทา ของที่กําหนด เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
คัดเลือกใหไดจํานวน     เทากับที่ระบุในขอ  7 (2) (3) และ (4)  
    ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  

  ขอ 8 ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่กล่ันกรองและเฟนหาบุคคลที่เห็นวามีคุณลักษณะเหมาะสม    
ตามขอ 5 และขอ 6 ซ่ึงสมควรที่จะดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาดวยความเปนธรรมและอิสระ ผูที่เปนกรรมการสรรหา       
ไมมีสิทธิเสนอชื่อหรือไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา ในกรณีที่มีปญหาใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา  

  ขอ 9 ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาไดแก คณาจารยประจําซึ่งผาน             
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ในสังกัดภาควิชาที่มีการสรรหา 

  ขอ 10 วิธีการสรรหาใหดําเนินการตามลําดับ  ดังนี ้

(1) ใหคณะกรรมการสรรหา จัดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ 9 เสนอชื่อผูที่สมควรดํารง   
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาคนละ 1 ช่ือ โดยผนึกซองยื่นตอคณะกรรมการสรรหา 

(2)   ใหคณะกรรมการสรรหา กลั่นกรองรายชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา                
ตามหลักเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดตาม  ขอ  5  และ ขอ  6  และดําเนินการหา
ขอมูล อ่ืน ๆ ประกอบ   

(3)   ใหคณะกรรมการสรรหา  ทาบทามผูสมควรดํารงตําแหนงและกลั่นกรองใหเหลือ  1 ช่ือ  
   (4)  ใหประธานคณะกรรมการสรรหา นําชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา              

ที่ไดรับการกลัน่กรองแลวเสนอตออธิการบดีโดยผานคณบดีพรอมประวัตแิละผลงานรวมทั้งขอมูลเชิง
วิเคราะหและความเห็นประกอบเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป  

        /ขอ  11 การ... 
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ขอ  11 การประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตองมีประธานและกรรมการรวมกันประชุม

จํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

ขอ 12  กรณีผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาจะดํารงตําแหนงครบวาระ   หรือการสรรหาหวัหนา 

ภาควิชาที่มกีารจัดตั้งใหมใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากอนครบวาระของหัวหนาภาควิชา   ไมนอยกวา  
60  วัน  หรือภายใน  30  วัน   นับตั้งแตมีการจัดตั้งภาควชิาใหม  และใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน   45  วนั   นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 

ในกรณีที่หวัหนาภาควิชาพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้ง ผูรักษาราชการ
แทนหวัหนาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี  และใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  ภายใน 30 วัน    

นับแตวนัพนจากตําแหนง โดยใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชาใหแลวเสร็จภายใน   45  วนั   

นับแตวนัที่คณะกรรมการสรรหาไดรับการแตงตั้ง 

  ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนไมอาจดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควชิาไดภายในระยะเวลา           
ที่กําหนด ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาตออธิการบดี 

  ขอ 13 หัวหนาภาควิชาทีไ่ดรับการแตงตัง้มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และจะดํารง

ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิไดและพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 

(2) ครบวาระ 

(3) ลาออก โดยยืน่หนังสือตอคณบดี  และใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัต ิ

(4) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ  5 

(5) ไมสามารถปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนติดตอกัน  เปนระยะเวลา  6   เดือน 

(6) ถูกถอดถอนออกจากตําแหนง  
(7) มีการเลิกหรือยุบหนวยงาน  หรือยุบตําแหนงที่ตนปฏิบัตหินาที่อยู 

ขอ  14  หัวหนาภาควิชา  อาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงในกรณดีงัตอไปนี ้

(1) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ 
(2) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล 
(3) หยอนความสามารถในอันทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ

หรือประพฤตตินไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
(4) ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงหรือถูกลงโทษวินัยทางการเงิน 

หลักเกณฑและวิธีการถอดถอนออกจากตําแหนง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  โดยจดัทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
/ขอ 15  กรณี... 
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                ขอ 15 กรณีที่มิอาจสรรหาหัวหนาภาควิชาตามขอบังคับนี้ได  อธิการบดีอาจกําหนดวิธีดําเนิน  
การสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่งเปนกรณีไป 

  ขอ  16    การตีความหรือการพิจารณาปญหาการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 

และใหถือเปนที่สุด   

  ขอ 17    ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติ 

ตามขอบังคับนี้  

         ประกาศ    ณ    วันท่ี     21        พฤษภาคม   พ.ศ. 2550 

          

  (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 

               (เภา   สารสิน) 
                                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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