
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2553 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับ วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2549  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (12) และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา“ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2553” 

ขอ  2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2549” 

บรรดาระเบียบหรือขอบังคับใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  4  ในขอบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย”    หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
“มหาวิทยาลยั”   หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ”    หมายความวา คณะตางๆ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานกั  

ศูนย วิทยาลัย วิทยาเขต และสวนราชการที่ 
เรียกชื่ออยา งอื่นที่มีฐานะเทียบเทา คณะ 

“คณะกรรมการ”   หมายความวา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
“กรรมการ”     หมายความวา กรรมการสรรหาอธิการบดี 
“อธิการบดี”     หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ไดรับการจางตามสัญญาจาง ใหทํางานใน
มหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

“พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการตามระเบยีบสํานัก 
นายกรัฐมนตร ีวาดวย พนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 ซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางให
ทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับคาตอบแทนจาก
เงินงบประมาณแผนดิน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
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  “พนักงานองคกรในกํากับ”  หมายความวา พนักงานในสังกัดขององคกรในกํากับของ 
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยมติของสภา 
มหาวิทยาลัย  และมีการจางที่ถาวร  

“พระราชบัญญัติ”   หมายความวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 

 

  ขอ  5  ผูที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี นอกจากจะมีคุณสมบัติครบถวนตามความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 แลว ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) มีวิสัยทัศนและศักยภาพที่จะนําความเจรญิและชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย 
(2) มีประสบการณและสัมฤทธิ์ผลในการบริหารองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบนัอุดมศึกษา 
(3)   มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเปนที่ยอมรับทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ 
(4)   มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม อันเปนประโยชนตอการพัฒนาและการบริหาร 
 มหาวิทยาลัย 
(5)   มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกิจและนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให 
       บรรลุเปาหมายได 
(6)   ไมอยูใ นระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และหรือ 
       ไมเคยถูกลงโทษวินัยทางการเงินซึ่งเปนการลงโทษทางวินัยอยางรายแรงนับถึง 
       วันเสนอชื่อ 

การกําหนดสัดสวนและนํ้าหนักของคุณสมบัติตางๆ ขางตน ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด      
โดยใหสอดคลองกับนโยบายและสถานภาพของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 

กอนที่จะดําเนินการสรรหาอธกิารบดี ใหสภามหาวิทยาลยัทบทวนและวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
กําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดี
ที่พึงประสงคเพิ่มเตมิจากทีไ่ดกําหนดไวในวรรคแรก และกําหนดแนวทางการประเมนิผลงานของอธิการบดทีี่ชดัเจน 
และประกาศใหทราบทั่วกันกอนการเสนอชื่อ 

ขอ  6  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย 
(1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานคณะกรรมการ 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนรองประธานคณะกรรมการ 
(3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
(4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จาํนวน 2 คน เปนกรรมการ 
(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
(7)  ประธานสภาคณาจารย เปนกรรมการ 
(8)  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ 
(9)  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ 

 
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ใดๆ ภายใตขอบเขต
หนาที่ของคณะกรรมการได 

การเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตามขอ 6(1) (2) (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ  7  ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี และ 
 ดําเนินการเพื่อใหมีการกลั่นกรองและเฟนหาบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

ขอ  8  การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตาํแหนงอธิการบดีนั้น ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ ไดแก 
(1)  คณะ โดยมตคิณะกรรมการประจําคณะ 
(2)  สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย วิทยาเขต โดยมติคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 
      ศูนย วิทยาลัย วิทยาเขต 
(3) สํานักงานอธิการบดี โดยมติที่ประชุมผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกอง

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน 
 ภายในและองคกรในกํากับนอกเหนือจากขอ 8(1) และ (2) ที่จัดตั้งโดยมติ 
 สภามหาวิทยาลัย หรือขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4)  สภาคณาจารย 
(5) สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
(6) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
(7)  สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 
(8)  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ เสนอชื่อไดองคกรละไมเกิน 2 ชื่อ 

ใหคณะกรรมการกําหนดวิธกีารในการไดมาซึ่งชื่อที่จะเสนอ สําหรับผูมีสิทธิ์เสนอชื่อตาม ขอ 8(1) (2)    
และ (3) โดยใหมีหลักการทีค่ลายคลึงกัน สวนผูมีสิทธิ์เสนอชื่อตามขอ 8 (4) (5) (6) (7) และ (8) ใหกําหนดวิธีการ
ในการไดมาซึ่งชื่อที่จะเสนอตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากคณาจารย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนกังานองคกรในกํากับ และลูกจางประจํา แลวแตกรณีดวย 

ผูที่เปนกรรมการไมมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อ 

ขอ  9  การดําเนินการเพื่อใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 
วัน นับตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

ขอ 10 ใหคณะกรรมการกําหนดและประกาศเกณฑและวิธีการกลั่นกรองและเฟนหาบุคคลที่เหมาะสมจากรายชื่อ
ที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ 8 แลวคัดเลือกใหไดผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีอยางนอย 2 ชื่อ แตไมเกิน 3 ชื่อ 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป แตในการนี้จะใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนจากคณาจารย ขาราชการ      
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานองคกรในกํากับ ลูกจางประจํา หรือนักศึกษาไมได 

ในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการเสนอรายชื่อเรียง
ตามลําดับอักษร พรอมทั้งประวัติและผลงาน พรอมขอมูลที่จําเปนในการดําเนินการและการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
ใหสภามหาวทิยาลัยประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ  11  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีประธานและกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของ 
คณะกรรมการ จึงจะครบองคประชุม 

ขอ  12  ใหสภามหาวทิยาลัยดําเนินการสรรหาอธิการบดี โดยการแตงตั้งคณะกรรมการกอนที่อธิการบดี          
จะครบวาระเปนเวลาอยางนอย 120 วัน และใหเสนอผลการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัยกอนอธิการบดีครบวาระ
ไมนอยกวา 90 วัน 

กรณีที่อธิการบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ    
ภายใน 30 วัน และใหคณะกรรมการเสนอผลการสรรหาภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
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ขอ  13  การใดอยูระหวางดําเนินการ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ไวกอนที่ขอบังคับนี้จะมีผลใชบังคบั  ใหดาํเนินการตอไปจนเสร็จส้ิน  โดยใหนาํ
หลักเกณฑตามขอบังคับนี้  มาบังคับใชดวย  

ขอ  14  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้ และกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือไม 
สามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัย 

 
        ประกาศ ณ วันที่     5     สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

 พลตํารวจเอก  
(เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้  เนื่องจากมีความจําเปนตองแกไข  ชื่อตําแหนงบุคคล องคกร และ 
                ประเภทของบุคลากรที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี   
                มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2549  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับที่ เกี่ยวของ  
 และกําหนดรายละเอียดใหครอบคลุมหนวยงานภายในและองคกรในกํากับที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลยั  
 หรือขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับปรุงขอบังคับดังกลาว 




