
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การสรรหาคณบดี   พ.ศ. 2552 
- - - - - - - - - - - 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวย การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม   (ฉบับที่   2) พ .ศ .  2543  เพื่อใหการไดมาซึ่งตําแหนงคณบดี  เปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมาตรา 3 และมาตรา 66 วรรคสุดทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมติ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่  6/2552  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2552  สภามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ สรรหาคณบดี  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2552” 
 ขอ  2. ใหใชขอบังคับนี้  นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาขอบังคับ  คําสั่ง  
ประกาศ  หรือมติอ่ืนใด  ซ่ึงขัด  หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  3. ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543    
 ขอ  4. ในขอบังคับนี้ 
  “พระราชบัญญัติ”               หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย และบัณฑิตวทิยาลัย ตาม
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณบด”ี หมายถึง คณบดีของคณะ หรือผูอํานวยการของ
    วิทยาลัยที่มกีารสรรหา 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคณบด ี
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  “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะทีม่ีการ 
    สรรหาคณบด ี
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาม   
    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
    พ.ศ.2551 ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง 
    ใหทาํงานในมหาวิทยาลยั โดยไดรับคาจาง 
    หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน 

    หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตาม      
    คําสั่งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไมรวมถึง  
    พนกังานองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 5. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  หรือคําสั่ง     
เพื่อปฏิบัตใิหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

  หากมีปญหาในการปฏิบัติ  การตีความ  หรือการดําเนินการอื่นใดที่มไิดระบุไวใน
ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย  กรณีที่อธิการบดี  วินิจฉยัแลวยงัมีผูโตแยงภายใน  7  วันทําการ          
ใหอธิการบดนีําเสนอสภามหาวิทยาลัยวนิจิฉัย  คําวนิิจฉยัของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 
 ขอ  6. ผูสมควรไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดี จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  6.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่ง 
   และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
  6.2 มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมและคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด เพื่อให
   สอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการองคกรที่ดี และแนวทางการพัฒนาแก
   ปญหาของคณะ 
 ขอ  7. ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  ประกอบดวย 
  7.1 อธิการบดี 
  7.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน  2  คน 
  7.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี  ซ่ึงมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหา 
   จํานวน  2  คน 
  7.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย  ซ่ึงมิไดสังกัดคณะที่ทําการ
   สรรหา  จํานวน  1  คน 
  7.5 ประธานสภาคณาจารย 
  ใหอธิการบดีเปนประธาน  และใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน 
เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 
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  กรรมการตามขอ 7.1 ถึงขอ 7.5 นั้น จะตองเปนผูดํารงตําแหนงตามคุณสมบัติที่กําหนด 
จะสงผูแทนเปนกรรมการแทนมิได 
  กรรมการสรรหาไมมีสิทธิ์ที่จะไดรับเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี 
 ขอ  8. คณะกรรมการสรรหามีอํานาจ และหนาที่ ดังนี้ 
  8.1 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการตามขอบังคับนี้ และดําเนินการใน
   การสรรหาคณบดี ตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ หรือประกาศซึ่งออกโดยอาศัย
   อํานาจแหงขอบังคับนี้ 
  8.2 แตงตั้งบุคคลและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ที่อยูในอํานาจและหนาที่
   อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
 ขอ  9. ใหคณะกรรมการประจําคณะทบทวนภารกิจและจุดออนจุดแข็งของคณะ เพื่อกําหนด
แผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แลวนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติม และคุณลักษณะของคณบดีตามขอ 6.2 
 ขอ  10. ขั้นตอนการสรรหาคณบดี ประกอบดวย ขั้นตอนการเสนอชื่อ ขั้นตอนการคัดเลือกและ
กล่ันกรอง และขั้นตอนการพิจารณาแตงตั้ง ทั้งนี้จะใชวิธีออกเสียงลงคะแนนจากขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมได 
  10.1 การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีนั้น ใหขาราชการและพนักงาน 
   มหาวิทยาลัยในสังกัดคณะนั้นๆ  ซ่ึงปฏิบัติงานในคณะนั้นๆ   มาแลวไมนอยกวา 
   1 ป  นับถึงวันเสนอชื่อ เปนผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ  ในกรณีการสรรหาคณบดีบัณฑิต
   วทิยาลัย ใหคณะกรรมการประจําคณะ  คณะอื่นๆ มีสิทธิ์เสนอชื่อดวย 
  ในขั้นตอนการเสนอชื่อนั้น ใหผูเสนอชื่อใชแบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด โดยใหมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จํานวนไมเกิน 2 ช่ือ ตอคณะกรรมการสรรหา 
  10.2 การคัดเลือกนั้นใหคณะกรรมการสรรหานํารายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ 10.1 
   มาทําการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลงาน และ
   ประสบการณของผูไดรับการเสนอชื่อ   ประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ        
   ที่ไดรับจากกระบวนการเสนอชื่อแลวจึงทาบทามความสมัครใจของผูที่ผานการกลั่นกรอง 
  ใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ซ่ึงผานการคัดเลือกตามวรรคแรกเสนอวิสัยทัศน  และแผนงาน
ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากําหนด และใหคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้อาจกําหนด
วิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
  ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกใหไดบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 1 ช่ือ  
โดยพิจารณาจากประวัติ  คุณสมบัติ  ผลงาน  ประสบการณ  วิสัยทัศน  แนวคิด  แผนงาน  และขอมูลอ่ืนที่เปน
ประโยชน   และสอดคลองกับสถานภาพ  และปญหาของคณะ  จากนั้น   ใหคณะกรรมการเสนอสภา
มหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 
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 ขอ  11. ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการ
ส้ินสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวา 120 วัน หรือในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดีพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระ  ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน 
  ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาคณบดี ใหแลวเสร็จจนถึงขั้นตอนการ
เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย  ภายในกําหนดไมเกิน  90  วัน นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมีเหตุผลและความ
จําเปนที่ตองขยายระยะเวลา ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ 12. การใดอยูระหวางดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  ไวกอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ให 
ดําเนินการตอไปจนเสร็จสิ้น โดยใหนําหลักเกณฑตามขอบังคับนี้มาบังคับใชดวย 
  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ตามขอบังคับนี้ ใหไดรับสิทธิ์ในการดําเนินการตาม
วรรคแรกดวย 
    
   ประกาศ  ณ  วันท่ี     8     มิถุนายน  พ.ศ. 2552                           

      

          (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 
       (เภา  สารสิน) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 
 


