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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยสภาคณาจารย

 พ.ศ. 2550
------------------

 
          โดยที่เห็นสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  สภาคณาจารย

ใหเหมาะสมยิง่ขึน้ อาศยัอ ํานาจตามมาตรา 18 และมาตรา 16 (2) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 และโดยมตสิภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2550  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม
2550 จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้

หมวด 1
ขอความทั่วไป

ขอ 1   ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2550”
ขอ 2   ใหใชขอบังคับนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3   ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2545  และใหใช

ขอบังคับนี้  บรรดาขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศ ท่ีมีอยู ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอ
บังคับนี้

ขอ 4 ในขอบังคับนี้
                “มหาวิทยาลัย”          หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
                “สภามหาวิทยาลัย”           หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                 “ผูบริหารมหาวิทยาลัย” หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี  คณบดี

ผูอ ํานวยการศนูย สถาบนั  วทิยาลัย หรอืสํ านกั
    รองคณบดี และรองผูอ ํานวยการศนูย สถาบัน

วทิยาลัย   หรอืสํ านกั หรอืต ําแหนงอืน่ท่ีเทียบเทา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด

                “อธิการบดี”      หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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                 “คณะ”            หมายถึง   คณะวิชาท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา และ
ใหหมายความรวมถงึ หนวยงานของมหาวทิยาลัย
ท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ
หนวยงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด
ใหเทียบเทาคณะ

“คณาจารย”       หมายถึง ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา หรอื
พนกังานมหาวทิยาลัยซ่ึงจางจากงบประมาณ
แผนดนิ หรอื เงนิรายไดท่ีด ํารงต ําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน

              “สภาคณาจารย”     หมายถึง สภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกสภา

คณาจารย  ตามขอ 9
“ประธาน” หมายถึง ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน

 “รองประธาน” หมายถึง รองประธานสภาคณาจารย มหาวทิยาลัยขอนแกน
“เลขานุการ”    หมายถึง เลขานกุารสภาคณาจารยมหาวทิยาลัยขอนแกน

             “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบรหิารสภาคณาจารยมหาวทิยาลัย
ขอนแกน

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํ านาจในการวินิจฉัยและตีความตามขอ
บังคับนี้
              ในกรณีมีขอโตแยงและหาขอยุติมิได   ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและใหถือเปนท่ีสุด

หมวด 2
ฐานะ อํ านาจ และหนาที่

ขอ 6 สภาคณาจารย กอตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของคณาจารยท้ังมวล  โดยดํ าเนินงานภายใต   
ขอบังคับนี้  และมีองคคณะประกอบดวยกรรมการตามขอ 9

ขอ 7 ใหสภาคณาจารย มีอ ํานาจวางระเบยีบปฏิบตัแิละประกาศท่ีจ ําเปนในการด ําเนนิงานตามขอ 8 
และขอ 14  ของขอบังคับนี้

ขอ 8 สภาคณาจารย มีหนาท่ี ดังนี้
8.1 ใหคํ าปรึกษา และขอแนะนํ าตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องตอไปนี้

8.1.1 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
8.1.2 นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัย
8.1.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับตํ าแหนงและหนาท่ีทางวิชาการ
8.1.4 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากิจการนักศึกษา
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8.1.5 นโยบายเกีย่วกบัการปองกนัอบุตัภัิย การพทัิกษส่ิงแวดลอมและการสงเสรมิ
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

8.1.6 หลักการสรรหาบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย
8.1.7 นโยบายเกี่ยวกับการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการชุมชน       

ในรูปแบบตาง ๆ
8.1.8 กิจการท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

8.2 สงเสริมศีลธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย
8.3 สงเสริมและพิทักษสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและหนาท่ีอันชอบธรรมของคณาจารย
8.4 สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย ขาราชการ พนักงานรวมตลอดทั้ง  

ลูกจาง และนักศึกษา
8.5 ประสานงานกับสภาคณาจารยของสถาบันอื่น ๆ ดานวิชาการและสังคม
8.6 เสนอรายงานการดํ าเนินงานประจํ าปของสภาคณาจารยตอคณาจารย  อธิการบดี 

และสภามหาวิทยาลัย
8.7 เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับการดํ าเนินการตามบทบาทหนาท่ีของสภาคณาจารย
8.8 เรื่องอื่นๆ  ท่ีสภาคณาจารยเห็นสมควรตามหนาท่ีท่ีกํ าหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

หมวด 3
องคประกอบของคณะกรรมการและหนาที่

 ขอ  9 ใหมีกรรมการสภาคณาจารยซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยคณาจารยในคณะ จํ านวนคณะละ
หนึ่งคน ในกรณีท่ีไดกรรมการสภาคณาจารยไมครบทุกคณะ ใหดํ าเนินการเลือกตั้งอีกครั้ง หากยังได
กรรมการสภาคณาจารยไมครบจํ านวนทุกคณะอกี ใหสภาคณาจารยประกอบดวย กรรมการสภาคณาจารย
เทาท่ีมีอยู ท้ังนี ้ใหอธิการบดแีตงตัง้กรรมการสภาคณาจารยจากผูท่ีไดรบัเลือกตัง้

ขอ 10 ใหกรรมการมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ  2  ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง  และอาจ
ไดรับเลือกใหมไดแตจะดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได

ขอ 11 กรรมการพนจากตํ าแหนง เม่ือ
11.1 ครบวาระ
11.2 ตาย
11.3 ลาออก
11.4 พนจากสภาพคณาจารย
11.5 ยายสังกัดคณะที่ตนไดรับเลือกตั้ง
11.6 กรรมการ โดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมดที่ไดรับ   

เลือกตั้งในขณะนั้น มีมติใหออก
11.7 ขาดประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ติดตอกัน 3 ครั้ง  โดยไมมีเหตุผลสมควร
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11.8 ไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และไมสามารถ
เขารวมประชุมสภาคณาจารย ติดตอกันนานกวา 6 เดือน

11.9 ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย
ในกรณีท่ีตํ าแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยสาเหตุใด  และยังมิไดดํ าเนินการใหไดมาซ่ึง

กรรมการแทนตํ าแหนงท่ีวางอยู  ใหสภาคณาจารยประกอบดวย  กรรมการเทาท่ีมีอยู
กรณท่ีีกรรมการพนสภาพตามขอ 11   กอนครบวาระใหมีการเลือกตัง้ใหม และใหผูท่ีไดรบั

การเลือกตัง้อยูในต ําแหนงเพยีงเทากบัวาระทีเ่หลืออยูของตํ าแหนงผูซ่ึงตนแทน     เวนแตระยะเวลาทีเ่หลือ
ไมเกินเกาสิบวัน    จะไมเลือกตั้งกรรมการแทนตํ าแหนงท่ีวางก็ได

ในกรณท่ีีกรรมการพนจากต ําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดด ําเนนิการใหไดมาซ่ึงกรรมการชดุใหม   
ใหกรรมการซึ่งพนจากตํ าแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีกรรมการใหมแลว

ขอ 12 ใหท่ีประชุมสภาคณาจารยเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารจากกรรมการ  ประกอบดวย
12.1 ประธาน  1  คน
12.2 รองประธาน  คนท่ีหนึ่ง   1  คน
12.3 รองประธาน  คนท่ีสอง  1  คน

            การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาคณาจารยกํ าหนด
ใหประธานเลือกกรรมการหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการ

บริหารโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมสภาคณาจารย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้ง       

ผูชวยเลขานุการเพื่อชวยปฏิบัติงานของเลขานุการไดไมเกิน 2 คน
ขอ 13 สภาคณาจารย อาจแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อชวยดํ าเนินกิจการตาง ๆ ของสภา

คณาจารยไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 14 ประธานมีหนาท่ี ดังตอไปนี้

14.1 เปนผูแทนในกิจการท้ังปวงของสภาคณาจารย   ในการนี้อาจมอบหมายเปนหนังสือ
ใหรองประธานหรือกรรมการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาท่ีแทนก็ได

14.2 เรียกประชุมสภาคณาจารย
14.3 ดํ าเนินกิจการของสภาคณาจารย ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณาจารย
14.4 เสนอแผนดํ าเนินงานและงบประมาณประจํ าป  ตอสภามหาวิทยาลัย
14.5 การจัดทํ ารายงานเกี่ยวกับกิจการผลงานและการเงินของสภาคณาจารยเม่ือส้ิน

ปงบประมาณตออธิการบดี  คณาจารยและสภามหาวิทยาลัย
14.6 แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อชวยดํ าเนินงานของสภาคณาจารย เม่ือไดรับ

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุสภาคณาจารยและผูบงัคับบญัชาตนสังกดัของบคุคลนัน้แลว
14.7 ปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมาย หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยกํ าหนดให เปนหนาท่ี

ของประธานสภาคณาจารย
14.8 ก ํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
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ขอ 15 ในการดํ าเนินการตามขอ  14   ประธานจะมอบหมายเปนหนังสือใหรองประธานปฏิบัติ
หนาท่ีแทนก็ได

ในกรณท่ีีประธานไมอยูหรอืไมอาจปฏิบตัหินาท่ีไดใหรองประธานปฏบิตัหินาท่ีแทนตามล ําดบั
ขอ 16 ใหเลขานุการมีหนาท่ีรบัผิดชอบงานดานเลขานุการและงานบริหารท่ัวไปของสภาคณาจารย

และคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้งานอืน่ ๆ  ท่ีสภาคณาจารยหรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย
ขอ 17 การด ํารงต ําแหนงของกรรมการบรหิารรายบคุคลใหเปนไปตามวาระของกรรมการ ตามขอ 10

และกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลพนจากตํ าแหนงกอนครบวาระในกรณีดังตอไปนี้
17.1 พนจากการเปนกรรมการสภาคณาจารย
17.2 ลาออกจากตํ าแหนง
17.3 กรรมการบริหารโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการบริหาร

ท้ังหมดมีมติใหกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลพนจากตํ าแหนง และสภา
คณาจารยมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2  ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

 ขอ 18 ในกรณีกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลวางลงกอนครบวาระ ใหสภาคณาจารย
ด ําเนนิการเลอืกตัง้กรรมการบรหิารท้ังคณะหรอืรายบคุคลแทนต ําแหนงท่ีวางลงภายใน 30 วนั และใหผูไดรบั
เลือกตั้งใหมอยูในตํ าแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของตํ าแหนงท่ีวาง

ในกรณีกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลพนจากตํ าแหนงกอน ครบวาระไมเกิน 90
วัน สภาคณาจารยจะไมเลือกตั้งกรรมการบริหารใหมท้ังคณะหรือรายบุคคลก็ได โดยใหประธานแตงตั้ง
กรรมการคนหนึ่งคนใดปฏิบัติหนาท่ีแทนในตํ าแหนงของกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลที่วาง   
จนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลใหม

หมวด 4
การเลือกตั้ง

ขอ 19 ภายใตขอกํ าหนดในขอ  9  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ไดแก คณาจารยของ
มหาวทิยาลัย

ขอ 20 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ไดแก คณาจารยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมไดเปน   
ผูบริหารมหาวิทยาลัย

           กรรมการทีพ่นจากสภาพตาม 11.6  และ 11.7  ไมมีสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้เปนกรรมการ
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันท่ีพนสภาพเปนกรรมการ

ขอ 21 ในการดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการนั้น ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการ
เลือกตั้ง โดยมีผูแทนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวย

 ใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการ ดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการ กอนส้ินสุดวาระของ
กรรมการไมนอยกวา 60 วัน และดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง และใน
กรณีท่ีกรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งภายใน 30 วัน และให
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ดํ าเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน ท้ังนี้ใหคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูท่ี
ไดรับการเลือกตั้งภายใน 7 วันทํ าการนับแตวันเลือกตั้ง

การดํ าเนินการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณบดี

กรณีท่ีมีเหตุผลความจํ าเปนท่ีไมอาจประกาศรายชื่อตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการ
ดํ าเนินการเลือกตั้งออกประกาศพรอมท้ังแจงเหตุผลและความจํ าเปน

ขอ 22 ในกรณีท่ีมีการตั้งคณะขึ้นใหม ท่ีจะตองเลือกตั้งกรรรมการเพิ่มเติม หรือการเลือกตั้ง
กรรมการแทนในตํ าแหนงท่ีวางตามขอ 11.2  ใหดํ าเนินการตามขอ 21

หมวด 5
การดํ าเนินงาน

ขอ 23 ใหสภาคณาจารยมีการประชุมสามัญอยางนอยสองเดือนตอครั้ง ในกรณีท่ีมีความจํ าเปน
อาจใหมีการประชุมสามัญมากกวาหรือนอยกวาสองเดือนตอครั้งก็ได ท้ังนี้โดยมติของท่ีประชุมคณาจารย

ในการประชุมสภาคณาจารยครั้งแรก ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย
เรยีกประชมุเพือ่เลือกตัง้คณะกรรมการบรหิารภายใน  7  วนัทํ าการหลังจากวนัท่ีอธิการบดแีตงตัง้กรรมการ

ขอ 24 ในการประชุมของสภาคณาจารย จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนกรรมการทั้งหมด

การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมากขององคประชุม กรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานสภาเปนผูตัดสินชี้ขาด

           การประชุมสภาคณาจารยใหเปนไปตามระเบียบที่สภาคณาจารยกํ าหนด
ขอ 25 การประชุมสภาคณาจารยและคณะกรรมการบริหาร ใหเบิกเบี้ยประชุมจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยในอัตราเทากับกรรมการในคณะกรรมการประจํ าคณะ แตใหเบิกไดเดือนละไมเกิน 2 ครั้ง
           ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารใหเบิกเบี้ยประชุมไดตาม

วรรคหนี่ง
ขอ 26 ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการดํ าเนินงานของสํ านักงานสภาคณาจารยตามความเหมาะสม

และจํ าเปน
ขอ 27 การดํ าเนินงานของสภาคณาจารยและคณะกรรมการบริหารใหถือเปนการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัย

หมวด 6
การเงิน

ขอ 28 การเงนิและงบประมาณของสภาคณาจารย ใหมหาวทิยาลัยจดัสรรและสนบัสนนุใหโดยพจิารณา
จากการขอตั้งงบประมาณรายจายประจํ าปท่ีสภาคณาจารยเสนอตอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้โดยอนุโลมตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ

ขอ 29 สภาคณาจารย อาจมีรายได ดังนี้
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29.1 ผลประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ
29.2 เงิน หรือวัสดุ – ครุภัณฑ ท่ีมีผูบริจาค ใหสภาคณาจารย
29.3 รายไดอื่น ๆ
ใหเลขานุการเปนผูเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสภาคณาจารย ตามระเบียบของทาง

มหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ
ขอ 30 สภาคณาจารย อาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติวาดวยการเงินท่ีไมขัดตอ

ระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการก็ได

หมวด 7
การแกไขขอบังคับ

ขอ 31 ในกรณีท่ีสภาคณาจารยประสงคจะเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ใหดํ าเนินการไดตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้

31.1 ญัตติขอแกไขตองไดรับเสียงสนับสนุนจากกรรมการไมนอยกวา  1 ใน 5 ของ
จํ านวนกรรมการทั้งหมด

31.2 ญัตติใหแกไขตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทั้ง
หมด

ขอ 32 ใหประธานเสนอขอบังคับท่ีแกไขเพิ่มเติมตามขอ 31 ตออธิการบดี ภายใน 15 วัน เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

หมวด 8
บทเฉพาะกาล

ขอ 33 ใหกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2/2550 
และท่ี 3/2550 ตามลํ าดับ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารตามขอบังคับนี้ตอไป จนกวาจะมีกรรมการและคณะกรรมการบริหารชุดใหมตาม
ขอบังคับนี้

ขอ 34 ในระหวางท่ียังไมมีระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนํ าระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2545  มาใชบังคับโดย
อนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
 

ประกาศ  ณ  วันที่    26    มีนาคม   พ.ศ.  2550                 

                               (ลงชื่อ) พลตํ ารวจเอก  เภา  สารสิน
                                                           (เภา  สารสิน)
                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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