
 
 

 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การบริหารงานภายในของ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

----------------------------------------- 
เพ่ือใหการบริหารงานภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขต 

มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๒ )  มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมตคิณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี    
๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานภายในของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชขอบังคับนี้แทน 
 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สวนงาน”  หมายความวา  สวนงานตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 “สํานักงานสภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สํานักงานอธิการบดี”  หมายความวา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สํานักงานวิทยาเขต”  หมายความวา สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “หนวยงานบริหารจัดการกลาง”  หมายความวา หนวยงานบริหารจัดการกลาง เรียกวา กอง สํานักงาน

อธิการบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดตั้งการรวม การยุบเลิกการแบงสวนงานและหนวยงาน
กับหนวยงานยอยของสวนงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 “หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร” หมายความวา หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร สํานักงาน

อธิการบดี เรียกวา สถาบันวิจัย สถาบันการสอน ศูนย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดตั้งการรวม   
การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงาน กับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 “หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ” หมายความวา หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ 

สํานักงานอธิการบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดตั้งการรวม การยุบเลิก การแบงสวนงานและ
หนวยงาน กับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 “คณะกรรมการประจํา”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

และสํานักงานวิทยาเขต 
 



 ๒ 

 “คณะกรรมการบริหารหนวยงาน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารหนวยงานบริหารจัดการกลาง 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 “ผูบริหารหนวยงานบริหารจัดการกลาง” หมายความวา ผูอํานวยการกอง  
 “ผูบริหารสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร”  หมายความวา ผูอํานวยการ ผูจัดการ ของหนวยงานสนับสนุน
ภารกิจและยุทธศาสตร 
 “ผูบริหารสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ”  หมายความวา ผูอํานวยการ ผูจัดการ ของหนวยงานสนับสนุน
ยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ 
 “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  ลูกจาง
ของสวนราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัย     

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบประกาศ หรือคําสั่ง     
เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือจําเปนตองตีความขอบังคับนี้      
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑  
การบริหารและการกํากับดูแล 

 
ขอ ๖  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย 
(๑) อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)   ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน      เปนกรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนงาน จํานวน ๒ คน     เปนกรรมการ 
(๕)   ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    เปนกรรมการ 
(๖)   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต     เปนกรรมการ 
(๗)   ผูบริหารหนวยงานบริหารจัดการกลาง จํานวน ๔ คน   เปนกรรมการ 
(๘)   ผูบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
(๙)   ผูบริหารหนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ 

 ใหประธานกรรมการแตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม 
 กรรมการตาม (๓) ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูเลือกจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน       
๒ คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
สองวาระไมได 
 กรรมการตาม (๔)  ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูเลือกจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนงาน จํานวน ๒ คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินกวาสองวาระไมได 
 กรรมการตาม (๗) (๘) และ (๙) ใหผูบริหารหนวยงานแตละกลุมเลือกกันเอง จากผูบรหิารหนวยงานบริหาร
จัดการกลาง จํานวน ๔ คน จากผูบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร ๒ คน จากผูบริหารหนวยงาน
สนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ จํานวน ๑ คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระไมได 
 ในกรณีท่ีมีการพนตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการประจํา ประกอบดวยคณะกรรมการเทาท่ีมีอยู 
และใหนับจํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ใหมีการดําเนินการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลวใหผูนั้นอยูในตําแหนง
เพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการ
ใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได  



 ๓ 

 ในกรณีท่ีกรรมการ พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมไดเลือกกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะแตงตั้งใหม 
 ใหคณะกรรมการประจาํ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
 (๑) สงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน
วิทยาเขต ใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย และตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๒) กํากับดูแลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน
วิทยาเขต 
 (๓) ใหขอเสนอการบูรณาการ การเชื่อมโยง หนาท่ี ภารกิจ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขต ใหสนับสนุนการบริหารจัดการสวนงานและ
มหาวิทยาลัย 
 (๔) ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคล ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวน สํานักงานวิทยาเขต 
 (๕) ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับ ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดไวเปนหนาท่ีของกรรมการ 
 ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยงาน ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 
(๒)   ผูบริหารหนวยงานบริหารจัดการกลาง   เปนกรรมการ 
(๓)   ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 

 ใหประธานกรรมการเสนอแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม 
 ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงาน มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้  
 (๑) เสนอแนะ กํากับ ดูแล การบริหาร จัดการ ตามพันธกิจ หนาท่ี และพัฒนา หนวยงานใหสอดคลองกับ
นโยบาย เปาหมายของมหาวิทยาลัย และหลักธรรมาภิบาล 
 (๒) เสนอแนะ ใหความเห็นแผนปฏิบัติการ งบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร หลักการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 (๓) ใหขอเสนอแนะกรรมการประจําในการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน (การโอน ยาย เปลี่ยนตําแหนง 
และตําแหนงสูงข้ึน บริหารกรอบอัตรากําลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
 (๔) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย และตามขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดไวเปน
หนาท่ีของกรรมการ 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการประจาํ คณะกรรมการบรหิารหนวยงาน ประชุมอยางนอยปละ ๖ ครั้ง  
 ท้ังนี้หนาท่ีของประธานกรรมการ เลขานุการ กําหนดการประชุม ระเบียบการประชุม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  
 ขอ ๙ กอง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต มีผูบริหาร เรียกวา ผูอํานวยการ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การไดมาซ่ึงผูบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
วาระการดํารงตําแหนง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล 
 ขอ ๑๐ ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต          
มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารใหเปนไปตามทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของ
สวนงานและมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๒) จัดทํากลยุทธ เปาหมาย แผนปฏิบัติการ งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 
 





 ๕ 

บันทึกหลกัการและเหตุผลประกอบ  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การบริหารงานภายในของ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานกังานอธิการบดี และสํานกังานวิทยาเขต  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------- 

การออกขอบังคับน้ี เน่ืองจาก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต ไดจัดตั้งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับท่ี ๑๗๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี     
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงานกับ
หนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๒๓๘๘/๒๕๖๐)           
เรื่อง หลักเกณฑการแบงหนวยงาน และหนวยงานยอย 

เพ่ือใหการบริหารงานภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงตองออกขอบังคับน้ี โดยใหรวมกันจัดระบบบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต เพ่ือสนับสนุนสวนงาน
และมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจําเปนองคกรกลาง สนับสนุน สงเสริม กํากับดูแลการบริหารจัดการของหนวยงาน 
กรรมการประจํามีองคประกอบ ดังน้ี 

รายการ กรรมการ จํานวน 
๑.ประธานกรรมการ อธิการบดี  ๑ 
๒.รองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี ๑ 
๓.ผูทรงคุณวุฒิ ดานบริหารกลยุทธ ดานกฎหมาย  ๒ 
๔. หัวหนาสวนงาน คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ๒ 
๕.ผูบริหารหนวยงาน  หนวยงานบริหารจัดการกลาง ๔ 
 หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยทุธศาสตร ๒ 
 หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ ๑ 
๖.ผูอํานวยการสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย - ๑ 
๗.ผูอํานวยการสาํนักงานวิทยาเขต - ๑ 
  ๑๕ 

๒.ระบบบริหาร หนวยงาน  ดังน้ี 
 (๑) หนวยงานบริหารจัดการกลางและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหมีคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

รายการ กรรมการ จํานวน 
๑.ประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี ๑ 
๒.กรรมการจากผูบริหาร ๒.๑ ผูบริหารบรหิารจดัการกลาง “กอง”  ๑๗ 
 ๒.๒ ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ๑ 
  ๑๙ 

 (๒) หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  จัดระบบบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี ๑๗๘๙/๒๕๖๑) เรื่อง การบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของสวนงาน พงศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี      
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 (๓) หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ จัดระบบบริหาร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 (๔) สํานักงานวิทยาเขต มีคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขต โดยองคประกอบกรรมการ มาจากหัวหนาสวนงาน     
ท่ีวิทยาเขต และมีอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ตามขอบังคับการบริหารวิทยาเขต



การบริหารงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
สํานักงานอธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารหนวยงานบริหารจัดการกลาง 
ของสํานกังานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารหนวยงานสนับสนุน 
ภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน คณะกรรมการบรหิารหนวยงาน 

คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ 

อธิการบดี ประธาน กรรมการ 

กองตาง ๆ  ( 17 หนวยงาน) สถาบัน..... 
สถาบันการสอน..... 
สถาบันวิจัย..... 
ศูนย...... 
( 23 หนวยงาน) 

-พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (1) 
-โรงพิมพ ม.ขอนแกน (2) 
-ศูนยบริหารจัดการดานโรงแรม (3) 
-ศูนยบริการสูชุมชน (4) 
-ศูนยส่ือการเรียนรู (5) 
-อุทยานวิทยาศาสตร (6) 

ผูอ้าํนวยการกอง ผูอ้าํนวยการ… 

ผูจ้ดัการ... 

 

ผูอ้าํนวยการ… 

ผูจ้ดัการ... 

 

อธกิารบด ีประธาน 

 

-คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน
อธิการบดี(ผูแทน) 
-คณะกรรมการ
บริหารหนวยงาน 

อธิการบด ีประธาน กรรมการ 

ผูอ้ํานวยการส.อธกิารบด ี
ประธาน 

 

-คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี
(ผูแทน) 
- ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน 

 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจําสํา นักงาน
อธิการบดี(ผูแทน) 
- ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เ ล ข า นุ ก า ร
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหนวยงาน 

หน่วยงานสนบัสนุนภารกิจและยทุธศาสตร ์ หน่วยงานสนบัสนุนยทุธศาสตรด์า้นวิสาหกิจ หน่วยงานบรหิารจดัการกลาง 

ผอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี รอง

 

อธกิารบด ีประธาน 

ผอ้าํนวยการสาํนกังานวิทยาเขต 




