
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวย การสรรหาคณบดี  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
................................... 

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีใหเหมาะสม และเปนไป

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ (๒)  และมาตรา ๓๗ วรรคสองและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๐๙ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับแกการสรรหาคณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัย ยกเวนคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ 

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศอื่นใดในสวนที่วางไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “คณาจารย” หมายถึง คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ขอ  ๖  ผูที่จะดํารงตําแหนงคณบดี ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(๒) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา 
(๓) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย แตถายังเปนขาราชการ จะตองมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยน

สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสรรหา หากไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงคณบดี 

 



 ๒

 
คุณสมบัติขอ (๓) นี้ ใหยกเวนในกรณีการแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดี ในกรณีที่ตําแหนง

คณบดีวางลง  
ขอ ๗ ผูที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดี  นอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แลว จะตอง

เปนผูที่มีคุณลักษณะตามภารกิจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
๗.๑  ดานวิชาการ 
(๑) มีประสบการณดานการสอน  การวิจัยและมีสัมฤทธิผลทางวิชาการสูง  
(๒) มีความคิดริเร่ิมในทางวิชาการ          
(๓) มีความสนใจ  เอาใจใสดานการศึกษา 
๗.๒ ดานการบริหาร 
(๑) มีความรู ความเขาใจในภาระงานของคณะเปนอยางดี และมีประสบการณ  ในการ

บริหารงานและการวางแผน 
(๒) มีลักษณะเปนผูมีวิสัยทัศนและศักยภาพที่จะนําความเจริญและชื่อเสียงมาสูคณะ  และ

มหาวิทยาลัย 
(๓) มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม 
(๔) มีประสบการณและความสามารถในการติดตอประสานงานระดับ คณะ มหาวิทยาลัย 

และนานาชาติ 
(๕) เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม 
(๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่น 
 ๗.๓  ดานจริยธรรม เปนผูมีประวัติอันดีงาม ทั้งในดานการงาน และสวนตัว มีคุณธรรม  

จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดี 
ขอ ๘ ในการสรรหาคณบดี ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัย     

แตงตั้ง ประกอบดวย 
(๑)  อธิการบดี   
(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน  
(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร จํานวนหนึ่งคน 
(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน   
(๕) ประธานสภาคณาจารย   
(๖)  บุคคลภายนอกคณะโดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจําคณะนั้นจํานวนสองคน 

เปนกรรมการ 
 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปนกรรมการสรรหาตาม (๖) ใหกระทําโดยวิธีลับและ   
รองคณบดีไมมีสิทธิเสนอชื่อ 



 ๓

 
 ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 ขอ ๙  การเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสรรหาตามขอ ๘ (๒) (๓) และ (๔) 
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เสนอชื่อตามจํานวนที่กําหนดในขอ  ๘  และตามแบบที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการสรรหา มีหนาที่กล่ันกรองและเฟนหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ     
คุณลักษณะเหมาะสมตามขอ ๖ และขอ ๗ และสมควรที่จะดํารงตําแหนงคณบดีดวยความเปนธรรม
และอิสระ 

ขอ ๑๑ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ไดแก  
(๑)  คณาจารยซ่ึงปฏิบัติงานในคณะนั้นรวมแลวไมนอยกวา ๑ ป และใหหมายความรวมถึง

คณาจารยที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการประจําในคณะนั้นดวย มีสิทธิเสนอชื่อไดคน
ละหนึ่งชื่อ 
      (๒) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่ใหบริการ
ทางวิชาการ และงานบริหารและธุรการ ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไปหรือเทียบเทาและ
ปฏิบัติงานในคณะนั้นมาแลวไมนอยกวา ๑ ป มีสิทธิเสนอชื่อไดคนละหนึ่งชื่อ 

ผูที่เปนกรรมการสรรหาคณบดี ไมมีสิทธิเสนอชื่อหรือไดรับการเสนอชื่อ 
 ขอ ๑๒  วิธีการสรรหาใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 (๑)  ใหคณะจัดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ ๑๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคนละ
หนึ่งชื่อตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

(๒)  ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยไมนับความถี่ และ
ดําเนินการหาขอมูลเพื่อประกอบการเฟนหาบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณจากบุคคลหลาย
ระดับและหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผูที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด หรือบางคนมาสัมภาษณก็ได 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา  

(๓)  ใหคณะกรรมการสรรหากลั่นกรองรายชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีที่ตอบรับการ
ทาบทามใหเหลือ ๑ ช่ือ โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดรับตาม (๒) 

(๔)  ใหคณะกรรมการสรรหานําชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีที่ไดรับการกลั่นกรอง
แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอมประวัติและผลงาน รวมทั้งขอมูลเชิงวิเคราะหและความเห็น
ประกอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาวเพื่อพิจารณาตอไป 

ขอ ๑๓  การสรรหาคณบดี  ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการใหเสร็จสิน้กอนคณบดีเดิมจะ
ครบวาระอยางนอย ๓๐ วนั 



 ๔

 ในกรณีที่คณบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการ  
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตามขอบังคับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง 

ในกรณีพนจากตําแหนงตามวรรคสอง และทราบวันพนจากตําแหนงแนนอนอาจดําเนินการ
สรรหาไดกอนวันทีพ่นจากตําแหนง  

ขอ ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาตองมีประธานและกรรมการรวมกันประชุม  
ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการสรรหา จึงจะเปนองคประชุม  

ขอ ๑๕ ในกรณีที่มิอาจจะสรรหาคณบดีตามขอบังคับนี้ได ใหอธิการบดีรายงานให          
สภามหาวิทยาลัยทราบ และสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการดําเนินการสรรหาคณบดีโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งไดเปนกรณีไป 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ตําแหนงคณบดีวางลงและยังสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีตามขอบังคับนี้   
ไมไดใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖  รักษาการในตําแหนงคณบดีไปกอนจนกวาจะมี         
ผูดํารงตําแหนงคณบดี  แตไมเกิน ๑๘๐ วัน 

ขอ ๑๗ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ โดยใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาตามขอบังคับนี้ 

การตีความและวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 
 
     ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                                                                          
       (ลงนาม) วิจารณ  พานิช 
           (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 


