
 
 

 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย  หลักเกณฑและวธิีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา   
และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา   

พ.ศ.2552   
__________________ 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรงุขอบังคับ  วาดวย  หลักเกณฑและวธิีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541   เพ่ือให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  14  วรรคสุดทาย และมาตรา  16  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  ประกอบกับ มาตรา  3  และมาตรา  66  วรรคสดุทาย  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2551 และมติ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครัง้ที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 4  กุมภาพันธ 2552 สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี        

  ขอ  1  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  หลักเกณฑและวธิีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552” 

ขอ  2  ใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  บรรดาขอบังคับ คําสั่ง หรือ
ประกาศอื่นใด  ที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบงัคับน้ีแทน  

ขอ  3   ใหยกเลิกขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  หลักเกณฑและวธิีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541 

ขอ  4  ในขอบังคับน้ี 
   “พระราชบัญญัต”ิ     หมายถึง    พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
            “มหาวิทยาลัย”        หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”                       หมายถึง   คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลยั 
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ  และมีการจัดการศึกษา       
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  

   “สวนราชการ”             หมายถึง  สํานักงานอธิการบดี  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  หรือ 
                                                            สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
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            “ผูบริหาร”              หมายถึง   รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน 
                                                  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  และ                        
       ผูอํานวยการวทิยาลัย  หรือสวนราชการที ่        
                                                 เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
            “ขาราชการพลเรือน       หมายถึง   ขาราชการที่ไมใชคณาจารยประจํา 

ในสถาบันอุดมศึกษา” 
“พนักงานมหาวทิยาลัย” หมายถึง     พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระ ราชบญัญติั

ระเบียบขาราชการ พลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดรับการ
จางตามสัญญาจาง ใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดย
ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีไมรวมถึง พนักงาน
องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 

“พนักงานองคกร      หมายถึง   พนักงานในสังกัดขององคกรในกํากับของ 
ในกํากับ”                             มหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง   โดยมติของสภา   
                                        มหาวิทยาลัย   
“คณาจารยประจํา”    หมายถึง   ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานองคกร

ในกํากับ  ที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  สังกัดคณะ 

  ขอ  5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี  และมีอํานาจออกประกาศ  หรือคําสั่ง
เพ่ือปฏิบัตใิหเปนไปตามขอบังคับน้ี  
   หากมีปญหาในการปฏิบตัิ  การตคีวาม   หรือการดําเนนิการอื่นใดทีมิ่ไดระบไุวในขอบังคบัน้ี  
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย  กรณีที่อธิการบดีวินิจฉยัแลวยังมีผูโตแยงภายใน 7 วันทําการ ใหอธิการบดี
นําเสนอสภามหาวิทยาลยัวินิจฉัย  คําวินิจฉยัของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 

                                       หมวด  1 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา   

    ขอ   6   ใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจําจาก  
ผูมีคุณสมบัตดัิงน้ี 

(1) เปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมีตําแหนงทางวิชาการ  
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

(2) ไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  5  ปนับถึงวันสมคัร 

(3) มิใชผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
(4) ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรง  

และหรือไมเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงนับถึงวนัรับสมัคร 



 -3- 
 
    ขอ 7  ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแกคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดปฏิบัติหนาที่
ในมหาวิทยาลยัมาแลวไมนอยกวา  6  เดือน 
  ขอ 8 กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํานัน้จะเปนคณาจารยจากคณะ
เดียวกันเกินกวา  1 คนไมได 
    มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีผูที่ไดรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ
ที่มาจากตางคณะมีไมครบจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ใหผูที่ไดคะแนนเสียง
สูงสุดในอันดับถัดมาของแตละคณะเปนผูไดรับเลือกตัง้จนครบจํานวน    
    ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดในอันดับเทากัน และทําใหไมสามารถตัดสินได
ตามเกณฑในวรรคหนึ่งหรือสอง ใหใชวิธีการจับสลากตัดสินเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเสียงเทากันเพ่ือใหได    
ผูไดรับเลือกตัง้ครบจํานวน 
  ขอ 9 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํานี้ใหอธิการบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง กอนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจําจะดํารง 
ตําแหนงครบวาระอยางนอย  60  วัน 
     กรณีที่ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนคณาจารยพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ  ใหมีการเลอืกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางภายใน 45 วัน นับแตวนัที่ตําแหนงน้ันวางลง และ  
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งน้ีใหมีวาระอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน เวนแตการพน
ตําแหนงกอนครบวาระไมเกิน 90 วัน ไมตองมีการเลือกตั้งซอม 

    ขอ 10 ใหอธกิารบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัจาก
คณาจารยประจํา ประกอบดวย คณาจารยที่เปนผูแทนคณะๆ ละ 1 คนที่คณบดีเสนอโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ เปนกรรมการ 

ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานในที่ประชมุในคราวประชมุครั้งแรก 
เพ่ือใหกรรมการในวรรคแรกเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และใหอธิการบดแีตงตั้งบคุลากรคนหนึ่งเปน
เลขานุการ  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
     ใหคณะกรรมการตามวรรคแรกดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานผลการเลือกตั้งตออธิการบดีภายใน  3 วนั
ทําการนับแตวันเลือกตั้ง 
    การดําเนินการของคณะกรรมการใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายใน 60 วนันับแตวันทีไ่ดรับแตงตั้ง 
    กรรมการตามวรรคแรกนี้  ไมมีสิทธิรับเลอืกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

     ขอ  11  ใหอธกิารบดีประกาศผลการเลือกตั้งภายใน  3  วันทาํการนับแตไดรับผลการเลือกตัง้
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

      การนับวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหเร่ิมวาระพรอมกับนายกสภามหาวิทยาลัย 
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                 หมวด  2   
    การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ขอ  12  ใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา จากผูมีคณุสมบตัิดังตอไปน้ี 

(1) เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแตระดับ  7  หรือเทียบเทา
ขึ้นไป 

(2) ไดปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา  5 ป  นับถึงวันสมคัร 
(3) มิใชผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
(4) ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนการกระทําผิดทางวินัยอยาง

รายแรง  และหรือไมเคยถูกลงโทษทางวนัิยอยางรายแรงนับถึงวันรบัสมัคร 

ขอ 13 ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานองคกรในกํากบัทีมิ่ใชคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 หรือเทยีบเทาขึ้นไป และได
ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลยัมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

ขอ 14 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
น้ีใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง กอนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะดํารงตําแหนงครบวาระอยางนอย  60  วัน 

กรณีที่ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษาพนจากตาํแหนงกอนครบวาระ  ใหมีการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางภายใน 45 วัน  
นับแตวันทีต่ําแหนงน้ันวางลง และผูทีไ่ดรับการเลือกตั้งนี้ใหมีวาระอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน เวนแตการพนตําแหนงกอนครบวาระไมเกิน 90 วัน  ไมตองมีการเลือกตั้งซอม 

    ขอ 15 ใหอธกิารบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท
ผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย ผูแทนคณะๆ ละ 1 คน และผูแทนสวน
ราชการๆ ละ  1 คน เปนกรรมการ 
    ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานในการประชุมครั้งแรก เพ่ือใหกรรมการ
ในวรรคแรกเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรคนหนึ่งเปนเลขานุการ  
และอาจแตงตัง้ผูชวยเลขานกุารไดตามความจําเปน    

ใหคณะกรรมการตามวรรคแรก  ดําเนินการเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานผลการเลือกตั้งตออธิการบดี
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันเลือกตั้ง 
    กรรมการตามวรรคแรก  ไมมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ขอ 16 ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 3 วัน นับแตไดรับผลการเลือกตั้ง
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
      การนับวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหเร่ิมวาระพรอมกับนายกสภามหาวิทยาลัย 
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  ขอ 17 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมอาจดําเนินการไดตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไว
ในขอบังคับน้ี  อธิการบดีอาจขยายระยะเวลาไดตามความเหมาะสม 
  ในกรณีที่มีปญหา  ทั้งปญหาขอเท็จจริง  หรือขอกฎหมายที่ไมอาจดําเนินการเลือกตั้งได  
หรือไมอาจประกาศผลได  ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย 

  ขอ 18 การใดอยูระหวางดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  หลกัเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541 ไวกอนที่ขอบังคบัน้ีมีผลใชบังคบั  ใหดําเนินการตอไปจนเสรจ็สิ้น  โดยใหนําหลักเกณฑ
ตามขอบังคับน้ีมาบังคับใชดวย   

               ใหวิทยาเขต  วิทยาลัย  พนักงานมหาวทิยาลัย   และพนักงานองคกรในกํากับ   ที่มีสิทธิตาม
ขอบังคับน้ี  ใหไดรับสิทธิในการดําเนินการตามวรรคแรกดวย 

    ประกาศ  ณ  วันที่   6    กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 

      (ลงชื่อ)พลตาํรวจเอก  เภา   สารสิน 
       (เภา   สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 

   

 

      

 


