
   
 

 

 

  บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองการเจาหนาที่  สาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    โทร. ๓๐๘๕                             

ท่ี  อว ๐๖๐๔.๒.๓/ว ๗๓๑ วันท่ี     ๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

เรียน อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี / คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการกอง / 
 ประธานสภาอาจารย / หัวหนาสํานักงานในสงักัดสํานักงานอธิการบดี / 
 หวัหนาหนวยงานข้ึนตรงอธิการบดี / ผูจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว / 
 หรือเทียบเทาทุกตําแหนง 
 

 ดวยดวยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันเสารที่ 
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบและไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ แลว 

 

 ในการน้ี กองการเจาหนาที่ จึงขอสงสําเนาขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกลาวขางตน 
มายังทานเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธใหผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาทราบ 
รวมถึงใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( นางพนมศรี  เลิศศุภวิทยนภา ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

 



 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
___________ 

 
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและสอดคลองกับกฎหมายวาดวย 
การอุดมศึกษาและแนวปฏบิตัติามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) ประกอบมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัย จึงออกขอบังคับไว ดังน้ี 

 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖”  

 

ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดอื่นใดซ่ึงกําหนดไวแลวที่ขัดหรือแยง 
กบัขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 

ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“การสรรหา” หมายความวา การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สวนราชการ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สํานัก หรือสวนงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมี

ฐานะเทียบเทาคณะ วทิยาลัย สาํนัก และใหหมายความรวมถึงสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สํานัก
ที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาดวย 

“บุคลากรภายใน” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือลูกจางของสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย เปนผู รักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ 
หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

หากมีปญหาในการปฏิบัติหรือตองตีความตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนท่ีสุด 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

__________ 
 

ขอ ๖ การไดมาซึ่งอธิการบดี ใหใชวิธีการสรรหาตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 

ขอ ๗ กอนเร่ิมกระบวนการสรรหา ใหสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปสถานภาพปจจุบัน 
ของมหาวิทยาลัย เปาหมาย ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงสี่ปขางหนาของการดํารงตําแหนง
อธิการบดี รวมทั้งระบุประเด็นปญหาของมหาวิทยาลัยท่ีตองการใหอธิการบดีแกไข ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัย
อาจกําหนดคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงคเพ่ือประโยชนในการสรรหา นอกเหนือจากคุณสมบัติ 
และลักษณะตองหามท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ก็ได 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจดําเนินการก็ได   
 การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งหรือการดําเนินการของคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ตามวรรคสอง สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการดังกลาวอาจประชุม พบปะ สัมภาษณ หรือรับฟง 
ความคิดเห็นของผูบริหาร บุคลากรภายใน นักศึกษา หรือผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือประโยชนในการดําเนินการ
ดวยก็ได 

 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสรรหา 

__________ 
 

ขอ ๘ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา กอนท่ีอธิการบดีจะครบวาระการดํารง
ตําแหนงเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ วัน และใหคณะกรรมการสรรหาเสนอผลการสรรหา 
ตอสภามหาวิทยาลัยกอนอธิการบดีครบวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวาสามสิบวัน 

ในกรณีที่อธิการบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับจากวันที่อธิการบดีพนจากตําแหนง และใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอผลการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับจากวันที่ประธานคณะกรรมการสรรหารับทราบ
คําสั่งแตงต้ัง 
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ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมสามารถดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหคณะกรรมการสรรหารายงานขอขัดของและเหตุผลความจําเปนที่ทําให 
ไมสามารถดําเนินการไดตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาออกไปไดอีกครั้งละไมเกิน
สามสิบวัน 

 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจํานวนเกาคน ซึ่งแตงตั้ง 
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิจํานวนสองคนเปนกรรมการ 

(๒) ผูทรงคุณวุฒภิายนอกซึ่งมิใชบุคลากรภายในจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 
(๓) บุคลากรภายในสายวิชาการจํานวนหนึ่งคนและสายสนับสนุนวิชาการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งมิใช

ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก รวมจํานวนสองคน
เปนกรรมการ 

กรรมการตาม (๓) ตองมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาแปดป 

สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งบุคลากรภายในท่ีมีความเหมาะสมทําหนาท่ีเปนเลขานุการไดจํานวน
หนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสามคน 

 

ขอ ๑๐ การไดมาซึ่งกรรมการสรรหาตามความในขอ ๙ (๑) ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 
เชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เลือกกันเองเพ่ือใหไดประธานคณะกรรมการสรรหาจํานวนหนึ่งคน แลวจึงเลือกกันเองเพ่ือใหไดกรรมการอีก
จํานวนสองคน 

 

ขอ ๑๑ การไดมาซึ่งกรรมการสรรหาตามความในขอ ๙ (๒) ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการประจําสวนราชการเสนอ 

ใหคณะกรรมการประจําสวนราชการ เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิสวนราชการละไมเกินสี่รายชื่อไปยัง
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและทาบทาม
เพื่อแตงตั้ง 

ในกรณีไมมีสวนราชการใดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ หรอืผลการเสนอชื่อไดรายชื่อผูทรงคุณวุฒินอย
กวาสี่รายชื่อ หรือผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอชื่อไมตอบรับเปนผลใหไดรายชื่อผูทรงคุณวุฒินอยกวา 
สี่รายชื่อ หรือผูที่สวนราชการเสนอชื่อไมมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ ทั้งนี้เพ่ือมิใหกระบวนการสรรหาตองลาชา
ออกไป ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรเพ่ือใหไดจํานวน
กรรมการครบตามองคประกอบที่กําหนดไวในขอ ๙ (๒) 

ในกรณีที่ ส วนราชการใดเสนอชื่ อผู ทรงคุณวุฒิ เกิ นกว าจํ านวนที่ กํ าหนดในวรรคสอง 
สภามหาวิทยาลัยจะไมพิจารณารายชื่อที่สวนราชการเสนอมาเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตามขอ ๙ (๒) ก็ได 

 

ขอ ๑๒ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ ๙ (๒) ตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีคณุสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
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 (ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ของรฐัหรือเอกชน 

 (ข) เปนหรือเคยเปนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐหรือเอกชน 
 (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการ หรือปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี

หรอืเทียบเทา ในสวนราชการอ่ืน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน 
 (ง) เปนหรือเคยเปน กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการบริหารกิจการบริษัทที่มี

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยหรือบริษัทหลักทรัพย 
 

ขอ ๑๓ การไดมาซึ่งกรรมการสรรหาตามความในขอ ๙ (๓) ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหสวนราชการท่ีจัดการเรยีนการสอน ดําเนินการใหบุคลากรสายวิชาการในสวนราชการของตน

คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดผูแทนบุคลากรสายวิชาการจํานวนหนึ่งคนและดําเนินการใหบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสวนราชการของตนคัดเลือกกันเองเพ่ือใหไดผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวนหนึ่งคน  

(๒) ใหสวนราชการที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ดําเนินการใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสวน
ราชการของตนคัดเลือกกันเองเพ่ือใหไดผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวนหนึ่งคน 

ภายหลังจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมผูแทน 
ท่ีไดรับการคัดเลือกจากแตละสวนราชการ เพ่ือคัดเลือกกันเองใหไดผูแทนบุคลากรภายในสายวิชาการ
จํานวนหนึ่งคนและผูแทนบุคลากรภายในสายสนับสนุนวิชาการจํานวนหนึ่งคน ในการนี้ใหผูแทน 
สายวิชาการมีสิทธิคัดเลือกเฉพาะผูแทนสายวิชาการ และผูแทนสายสนับสนุนมีสิทธิคัดเลือกเฉพาะผูแทน
สายสนับสนุน 

ใหมหาวิทยาลัยนํารายชื่อที่บุคลากรภายในที่ไดรับการคัดเลือกตามวรรคสองเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตามขอ ๙ (๓) ตอไป 
 การไดมาซึ่งกรรมการสรรหาตามความในขอนี้ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับจาก

วันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 

ขอ ๑๔ กรรมการสรรหาตามขอ ๙ พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากกรรมการสรรหา 
ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๙ (๑) พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ

ในระหวางที่การสรรหายังไมแลวเสร็จ ใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่กรรมการสรรหาตอไปจนกวาการสรรหา 
จะแลวเสร็จ เวนแตสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตงต้ังกรรมการใหมขึ้นแทน 
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ในกรณีที่กรรมการสรรหาพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการสรรหารายงาน 
สภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีนี้สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหคณะกรรมการสรรหาที่เหลือปฏิบัติหนาที่
ตอไป หรือจะแตงตั้งกรรมการสรรหาใหมทดแทนตําแหนงท่ีวางก็ได  

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหคณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป องคประชุม
ของคณะกรรมการสรรหาใหถือตามจํานวนกรรมการสรรหาที่เหลืออยู 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตงตั้งกรรมการสรรหาใหมตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
ใหดําเนินการตามความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ หรือขอ ๑๓ แลวแตกรณี ในการดําเนินการตามขอ ๑๑ 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากรายผูทรงคุณวุฒิที่สวนราชการเสนอไวแลวก็ได 
หรือในการดําเนินการตามขอ ๑๓ สภามหาวิทยาลัยอาจดําเนินการใหตัวแทนของแตละสวนราชการ 
มาประชุมคัดเลือกกันเองใหไดจํานวนตามตําแหนงท่ีวางเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยไมตอง
ดําเนินการตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่งก็ได 

 

ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้  
(๑) ดําเนินการสรรหาบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว

ในขอบังคับนี ้
( ๒ ) กํ าห น ด แ น ว ป ฏิบั ติ ห รื อ ห ลั ก เ ก ณฑ ต ล อ ด ถึ ง ก า ร อ อก คํ า สั่ ง แ ล ะห รื อ ป ร ะก า ศ 

ท่ีจําเปนในการสรรหาตามความเหมาะสมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้   
(๓) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดเพื่อประโยชนในการสรรหา 
(๔) รายงานผลการสรรหาและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหา ดาํเนินการโดยคํานึงถึงสถานภาพปจจุบัน

ของมหาวิทยาลัย เปาหมาย ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงสี่ปขางหนาของการดํารงตําแหนง
อธิการบดี ประเด็นปญหาของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหอธิการบดีดําเนินการแกไข คุณลักษณะของ
อธิการบดีทีพึ่งประสงคตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนดไวในขอ ๗ รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามขอบังคับนี้เปนสําคัญ 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามขอบังคับนี้แลวใหถือวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง เวนแตกรรมการสรรหาเปนผูถูกฟองในคดีปกครองหรือเปน
คูความในคดีประเภทอ่ืนหรือตองชี้แจงอยางเปนทางการตอสภามหาวิทยาลัยหรือสํานักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือหนวยงานอ่ืน ใหถือวาคณะกรรมการสรรหายังคงมีสถานะ
อยูเพื่อปฏิบัติหนาที่ไดตามความจําเปนเปนการเฉพาะกิจได 

 

ขอ ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสาม 
ของคณะกรรมการสรรหาจึงถือวาเปนองคประชุม 

 

ขอ ๑๗ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใชกับการประชุมของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม   
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หมวด ๓ 
บุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

__________ 
 

ขอ ๑๘ บุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้  

(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  
 (ข) มีวิสัยทัศน และศักยภาพที่จะนําความเจริญ และชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย  
 (ค) มีประสบการณ และสัมฤทธิ์ผลในการบริหารมหาวิทยาลัย หรือองคกรอื่น ๆ ซึ่งเปนที่

ยอมรับ 
 (ง) มีบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม อันเปนประโยชนตอการพัฒนาและการบริหาร

มหาวิทยาลัย  
 (จ) มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกิจ และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหบรรลุ

เปาหมายได 
 (ฉ) ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และหรือไมเคยถูก

ลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
 (ช) มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(๒) ลักษณะตองหาม 
 (ก) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเปนเจาหนาที่ หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรค

การเมือง หรอืกลุมการเมืองทองถ่ิน 
 (ข) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในกิจการที่มีผลประโยชน หรือขัดแยง 

กับมหาวิทยาลัย 
 (ค) เปนบุคคลลมละลาย 
 (ง) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (จ) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 (ฉ) ถูกลงโทษทางวินัยใหไลออกหรือปลดออก 
 (ช) เปนผูอยูในตําแหนงอธิการบดีวาระที่สองของการดาํรงตําแหนงติดตอกันสองวาระ 
 (ฌ) ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสรรหาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในคราวที่ตนสมัครหรือไดรับ 

การเสนอชื่อจากสวนราชการ 
 

 ขอ ๑๙ การไดมาซึ่งรายชื่อบุคคลผู เขาสูกระบวนการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการโดยวิธีการเปดรับสมัครท่ัวไปและวิธีการเสนอชื่อ  
 

ขอ ๒๐ วิธีการรับสมัคร ใหดําเนินการดวยการเปดรับสมัครทั่วไป โดยผูมีสิทธิสมัครจะเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเปนบุคลากรภายในก็ได 

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๘ สามารถสงเอกสารแสดงความประสงค
สมัครเขารบัการสรรหาไดโดยตรงตอประธานกรรมการสรรหา 
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หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และแบบเอกสารในการรับสมัครให เปนไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

 

ขอ ๒๑ วิธีการเสนอชื่อ ใหสวนราชการแตละแหง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวน
ราชการนั้น ๆ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
เปนบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๘ จํานวนไมเกินสองรายชื่อโดยเรียง
ตามลําดับพยัญชนะตอคณะกรรมการสรรหา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สวนราชการสามารถจัดใหมีสวนรวมจากบุคลากรภายในสวนราชการ
นั้น ๆ ดวยก็ได โดยการมีสวนรวมนั้นอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ ตามความเหมาะสม 
เชน การเปดรับฟงความเห็น การปรึกษาหารือ การเสนอชื่อ เปนตน ทั้งนี้มิใหดําเนินการโดยวิธีเลือกตั้ง 
หรือหย่ังเสียง โดยการดําเนินการใหมีสวนรวมนั้นเพ่ือนําผลไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อ 
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีของสวนราชการ 

ในการเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการคํานึงถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย เปาหมาย ทิศทาง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงสี่ปขางหนาของการ
ดํารงตําแหนงอธิการบดี ประเด็นปญหาของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหอธิการบดีดําเนินการแกไขและ
คุณลักษณะของอธิการบดีท่ีพ่ึงประสงคที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ ๗ เปนหลักเกณฑสําคัญในการ
เสนอช่ือแลวเสนอชื่อ ประวัติสวนตัว ประวัติศึกษา ผลงาน ประสบการณ ความรูความสามารถคุณลักษณะ
ของอธิการบดีที่พึงประสงค รวมถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยได
กําหนดไว ประกอบความเห็นในการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสองรายชื่อโดยเรียงตามลําดับพยัญชนะ 
ท้ังนี้ความถี่ของรายชื่อที่เกิดจากการเสนอชื่อนี้จะไมถูกนําไปใชเปนองคประกอบใด ๆของกระบวนการ
พิจารณาในการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และแบบเอกสารในการเสนอชื่อบุคคลของสวนราชการ 
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

 
 

หมวด ๔ 
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

__________ 
 

 ขอ ๒๒ เม่ือคณะกรรมการสรรหาไดรับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาแลว ใหประธาน
คณะกรรมการสรรหากําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคร้ังแรกโดยเร็ว ในการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคร้ังแรกอยางนอยตองมีวาระในการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ออกประกาศกําหนดปฏิทินในการสรรหา 
 (๒) ออกประกาศรับสมัครตามขอ ๒๐ และประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอชื่อ
ตามขอ ๒๑ 
 (๓) กําหนดรูปแบบของเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาทั้งหมด 
 (๔) ออกแนวปฏิบัติ ประกาศ หรือ คําสั่งอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการสรรหา 
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 ขอ ๒๓ เม่ือไดรายชื่อบุคคลผูเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดีตามความในขอ ๒๐ 
และขอ ๒๑ แลว ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม เมื่อเห็นวาบุคคล
ดังกลาวมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามแลว ในกรณีเปนบุคคลตามขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการสรรหามี
หนังสือทาบทามบุคคลดังกลาวเพื่อเขาสูกระบวนการสรรหาตอไป ทั้งนี้ผูไดรับการทาบทามดังกลาวมีสิทธิ
เสนอประวัติ ผลงาน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประโยชนในการท่ีตนจะไดรับการสรรหาได ในการนี้
หากบุคคลดังกลาวไมตอบรับการทาบทามเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ใหถือวา
บุคคลนั้นสละสิทธิเขาสูกระบวนการสรรหา 
  ภายหลังจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาประวัติ 
การศึกษา ผลงาน ประสบการณ ความรูความสามารถคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค รวมถึง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดไวตามความในขอ ๗ 
ของบุคคลตามขอ ๒๐ และบุคคลตามขอ ๒๑ ที่ตอบรับการทาบทาม และใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกรายชื่อบุคคลดังกลาวไวจํานวนหนึ่งตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแตตองไมนอยกวาสาม
รายชื่อแตไมเกินหารายชื่อ เวนแตมีผูสมคัรตามขอ ๒๐ และผูที่สวนราชการเสนอชื่อตามขอ ๒๑ รวมกันแลว
นอยกวาสามรายชื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกนอยกวาสามรายชื่อก็ได   
 ในการพิจารณาคัดเลือกใหไดจํานวนตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาขอมูลตามที่
ปรากฏในใบสมัครตามขอ ๒๐ หรือเอกสารการเสนอชื่อตามขอ ๒๑ และเอกสารที่ผูตอบรับการทาบทามสง
เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งเปนสําคัญ ท้ังนี้ความถ่ีของรายชื่อที่เกิดจากการเสนอชื่อตามขอ ๒๑ จะไมถูกนําไปใช
เปนองคประกอบใด ๆ ในการคดัเลือกรายชื่อตามวรรคสอง 
 

 ขอ ๒๔ ภายหลังจากการดําเนินการตามขอ ๒๓ แลวเสรจ็ ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อ
ผูไดรับการคัดเลือกเขาสูกระบวนการสรรหาในข้ันตอนตอไป 

 ผูสมัครตามขอ ๒๐ และผูตอบรับการทาบทามเขาสูกระบวนการสรรหาตามขอ ๒๓ ผูใดเห็นวาตน
ไมเปนผู ท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูกระบวนการสรรหาตามประกาศในวรรคหนึ่ ง มีสิทธิโตแยงผล 
การพิจารณาได โดยย่ืนคํารองเปนหนังสือตอประธานกรรมการสรรหาภายในสามวันทําการนับแตวันที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อ 
 ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาวินิจฉัยคํารองตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา และแจงผลการวินิจฉัย
ใหผูยื่นคํารองทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด 
 

 ขอ ๒๕ ในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการอาจดําเนินการใหผู ไดรับ 
การคัดเลือกตามประกาศในขอ ๒๔ เสนอวิสัยทัศน เปาหมาย ทิศทางและวิธีการในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในชวงส่ีปขางหนาของการดํารงตําแหนงอธิการบดี แนวทางแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
ตองการใหอธิการบดีดําเนินการแกไข ตลอดจนคุณลักษณะของตนเองที่สอดคลองกับคุณลักษณะของ
อธิการบดีที่พึงประสงคตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตอคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา 
อาจดําเนินการใหบุคลากรภายใน นักศึกษา หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสรับฟงการเสนอวิสัยทัศนดวยก็
ได ในการนี้หากบุคคลนั้นไมมาแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการตามวัน เวลา และสถานท่ีที่คณะกรรมการ
สรรหากําหนด ใหถือวาสละสิทธิเขาสูกระบวนการสรรหาในขั้นตอนตอไป 
 การดําเนินการสรรหาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาอาจดําเนินการสัมภาษณหรือดําเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือประเมินศักยภาพของผูนั้นเพ่ิมเติมอีกดวยก็ได  
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การแสดงวิสัยทัศนตามวรรคหนึ่ง การสัมภาษณหรือดําเนินการอื่นใดตามวรรคสอง คณะกรรมการ
สรรหา ตองแจงกําหนดการใหบุคคลดังกลาวทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนการแสดงวิสัยทัศนและ
ตองมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบกันระหวางบุคคลนั้น 

 

 ขอ ๒๖ ภายหลังจากการดําเนินการตามขอ ๒๕ แลวเสร็จ ใหคณะกรรมการสรรหานําวิสัยทัศน 
เปาหมาย ทิศทาง และวิธีการในการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงสี่ปขางหนาของการดํารงตําแหนงอธิการบดี 
แนวทางแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยตองการใหอธิการบดีดําเนินการแกไข ตลอดจน
คุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงคตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ ๗ ของผูเขารับการสรรหา
รวมท้ังขอมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการแสวงหาเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณา และใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองใหไดรายชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีจํานวนไมนอยกวาสองรายชื่อเพ่ือเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา        

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการสรรหาและจัดทําบัญชี
รายชื่อผูที่คณะกรรมการเสนอโดยเรียงตามลําดับพยัญชนะ รายงานผลการสรรหาดังกลาวอยางนอย 
ตองประกอบไปดวยชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน ผลงานที่สําคัญ ผลการวิเคราะห 
ของคณะกรรมการท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวมีศักยภาพที่จะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบด ี
ใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ตามขอ ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่มีผูเขาสูกระบวนการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดีนอยกวาสองคน หรือมีกรณีท่ีผูเขา
สูกระบวนการสรรหาถอนตัวในภายหลังจนเหลือรายชื่อนอยกวาสองคน ใหคณะกรรมการเสนอรายชื่อตาม
จํานวนเทาท่ีมีได 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหากลั่นกรองแลวมีความเห็นเปนเอกฉันทวาไมมีผูใดมีความเหมาะสมที่
สมควรดาํรงตําแหนงอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอาจมีมติไมเสนอรายชื่อบุคคลใดตอ 
สภามหาวิทยาลัยก็ได 
 

 ขอ ๒๗ ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอตามขอ ๒๖ จํานวนหนึ่งคน
เพื่อใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ทั้งนี้ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหมีวิธีการนับคะแนนที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
 บุคคลผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดีตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ในกรณีที่ไดคะแนนเสียงเทากัน ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงเพ่ิม
อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงข้ีขาด 
 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนกรรมการสรรหา มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามวรรคหนึ่ง 
 ในการประชุมเพื่อเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเขาประชุมผูใดมี
สวนไดสวนเสียกับการพิจารณาหรืออาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง ใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงอธิการบดีเส ร็จสิ้น 
ใหสภามหาวิทยาลัยประกาศผลใหทราบทั่วกัน 
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 ขอ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีมติไมเสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
ตอสภามหาวิทยาลัยตามขอ ๒๖ วรรคสี่ หรือในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นวาไมมีบุคคลใดเหมาะสม 
ท่ีจะพิจารณาเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหมตามขอบังคับนี้โดย
จะใหคณะกรรมการสรรหาชุดเดมิ หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหมเพ่ือดําเนินการสรรหาก็ได 
 ในขณะที่กระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ หรือกระบวนการสรรหาแลวเสร็จแตคณะกรรมการสรร
หาไมเสนอรายชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีบุคคลใดไดรับเลือกใหดํารงตําแหนง
อธิการบดี และขณะนั้นไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูรักษาการแทน
อธิการบดี เพ่ือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ทั้งนี้ระยะเวลาการรักษาการแทนใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 ขอ ๒๙ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามขอ ๒๗ แลว ใหดําเนินการ
เสนอเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ตอไป 
 การดําเนินการเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไปนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหปฏิบัติตามแนวทางการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามที่
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรฐัที่เก่ียวของกําหนด 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอันสมควรไมวากรณีใด อันเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการเสนอ
แตงตั้งตามวรรคสองได สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนการเสนอรายชื่อดังกลาว และดําเนินการสรร
หาใหม โดยจะใหคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหมเพ่ือดําเนินการ
สรรหาก็ได 
 

 ขอ ๓๐ เอกสารทั้งปวงที่ใชในการสรรหา รวมท้ังเอกสารที่ไดรับจากผูเขาสูกระบวนการสรรหา 
และความเห็นจากบุคคลภายนอกหรือบุคลากรภายใน ถือเปนเอกสารของมหาวิทยาลัยใหสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยเปนผูครอบครองและจัดเก็บเอกสารดังกลาวไวตามระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีจะนําไป
เผยแพรแกผูใดมิได เวนแตเปนเอกสารที่เผยแพรเปนการทั่วไปโดยคณะกรรมการสรรหาผานชองทางที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด 
 กรณีที่มีบุคคลใดยื่นคํารองขอเอกสารที่ ใช ในการสรรหาซึ่ งมิ ได เผยแพร เปนการทั่ ว ไป 
และการสรรหายังไมสิ้นสุดลง การเผยแพรสําเนาเอกสารตามคํารองดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหา 
 กรณีท่ีมีบุคคลใดย่ืนคํารองขอเอกสารที่ใชในการสรรหาซึ่งมิไดเผยแพรเปนการท่ัวไปและการสรรหา
สิ้นสุดลง โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกผูดํารงตําแหนงอธิการบดีแลว การเผยแพรสําเนาเอกสารตามคํา
รองดังกลาวตองไดรบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๓๑ ใหนํารายงานการดําเนินการตามขอ ๗ และรายงานผลการสรรหาของคณะกรรมการ 
สรรหาตามขอ ๒๖ ของผูท่ีไดรบัเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ไปเปนสวนหนึ่งในการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของอธิการบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานดวย 
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บทเฉพาะกาล 
__________ 

 
 ขอ ๓๒ ในวาระเร่ิมแรกของการสรรหาตามขอบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามความ
ในขอ ๗ ควบคูไปกับการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาก็ได ทั้งนี้มิใหนําเง่ือนเวลาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 
มาใชบังคับ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 

 


