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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย  การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 2 ) 

พ.ศ. 2551 
------------------------------------ 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 เพื่อใหสอดคลอง    
กับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดปรับปรุง
การกําหนดระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงให เหมาะสมกับลักษณะงาน  และเพื่อรองรับ                   
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 
มาตรา  16(2)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน      
ในการประชุมครั้งที่  5 / 2551  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2551   จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2551” 
 ขอ 2   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  6  กุมภาพันธ  2551  เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหเพิ่มเติมนยิามตอจากนยิามคําวา “ขาราชการ” ในขอ 3 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  
ขอนแกน  วาดวย  การบรหิารขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550   ดังนี ้
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”    หมายถึง    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
          ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง        
           ใหทํางานในมหาวิทยาลัย  โดยไดรับคาจางหรือ 
           คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือ          
           เงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย  
            ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงานองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 
  “ลูกจางประจํา”    หมายถึง      บุคคลที่ไดรับการจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดย 
          ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ 
           แผนดินของมหาวิทยาลัย  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย 
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 “พนักงานราชการ” หมายถึง       บุคคลที่ไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน 
            มหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจาก 
            เงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย  ตามคําส่ัง 
            มหาวิทยาลัย 
 “บุคลากร” หมายถึง       บุคลากรทุกประเภททุกคนที่สังกัดและปฏิบัติงานใน 
            มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมรวมถึงบุคลากรในสังกัดองคกร 
           ในกํากับของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความใน (8) ของขอ 5.1.1  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย     
การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
     “(8) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ” 
  ขอ 5 ใหยกเลิกความใน  (3.3)  ของขอ 5.1.2 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย         
การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
   “(3.3) กรรมการตามขอ 5.1.1 (6)  เลือกจากรายชื่อขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย    
ที่คณะเสนอโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจากผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม     
ขอ 7.1  จํานวน 2  คน  และผูดํารงตําแหนงตามขอ 7.3 จํานวน 2 คน และตองไมเปนผูบริหาร” 
 ขอ 6 ใหยกเลิกอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ม. ใน 5.1.4  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    
วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
   “5.1.4  อํานาจหนาที่  
    ก.บ.ม. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้” 

(1) เปนองคกรกลางดานบริหารงานบุคคล ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วของ
สําหรับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลยัขอนแกน 

(2) กําหนดนโยบาย  แผนการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร         
ของมหาวิทยาลัย 

(3) กําหนดอัตรากําลัง กรอบตําแหนง มาตรฐานตําแหนง อัตราเงินเดือนรวมทั้ง
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

(4) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
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(5) พิจารณากลั่นกรอง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(6) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข โดยการออกระเบียบ หรือประกาศ
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

(7) เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล 

(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทําการใดอัน
อยูในอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ม. 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามที่มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย     
 ขอ 7 ใหยกเลิกอํานาจหนาที่  ก.อ.พ.ร. ใน  5.2.4  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย
การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“5.2.4  อํานาจหนาที่ 
ก.อ.พ.ร. มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(1) ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 63 มาตรา 64  

และมาตรา  65 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547                  
และที่แกไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 

(1.1) รับทราบการรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย 

(1.2) ส่ังการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน หรือใหส่ังการใหมให
ถูกตองเหมาะสม  ในการสั่งลงโทษขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิไดดําเนินการทางวินัย หรือการสั่งใหขาราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการโดยมิไดดําเนินการอยาง
ถูกตอง  เครงครัดหรือเปนธรรม 

(1.3) รับและพิจารณาการอุทธรณของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสังกัดมหาวิทยาลัยในกรณีที่ขาราชการถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยถูกสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก หรือไลออก 

(1.4) รับและพิจารณาการอุทธรณของลูกจางประจําและพนักงานราชการ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 

(2) รับและพิจารณาการรองทุกขของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
(3) เสริมสรางวินัยและการรักษาระบบคุณธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทําการใด

อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
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(5) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ 

(6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ในการดําเนินงาน หากเห็นวาเรื่องใดสมควรรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ใหรายงานดวย” 
 ขอ 8 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    วาดวย การบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ ขอ 7 ตําแหนงขาราชการของมหาวิทยาลัย  มีดังตอไปนี้ 

 7.1 ตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก 
(1) ศาสตราจารย 
(2) รองศาสตราจารย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย 
(4) อาจารย 
(5) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

7.2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี 
(3) คณบดี 
(4) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(5) ผูชวยอธิการบดี 
(6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ 
(7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง  ตามที่ ก.พ.อ .กําหนด 

(8) ตําแหนงเลขานุการคณะหรือเลขานุการสถาบัน/สํานัก/ศูนย ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

(9) ตําแหนงหัวหนางานหรือหัวหนาฝายภายในกอง/สํานักงานคณบดี
หรือ สถาบัน/สํานัก/ศูนย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(10) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ .กําหนด  
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7.3 ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก 

(1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(2) ระดับเชี่ยวชาญ 
(3) ระดับชํานาญการ 
(4) ระดับปฏิบัติการ 
(5) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม  7.1 (1) (2) หรือ (3)         

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม 7.2(1) (2) (3) (4) 

(5)  หรือ  (6)   ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541 
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม 7.2(7) (8) หรือ  

(9)   และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตาม 7.3 (1) (2) หรือ (3) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. กําหนด” 
 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ  9 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 9 ใหอธิการบดีซ่ึงรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยอาจมอบหมายใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  หรือคณบดีทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายได 
 ใหคณบดีซ่ึงรับผิดชอบการบริหารงานของคณะตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะ  
โดยอาจมอบใหรองคณบดีทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายได” 
 ขอ 10 ใหยกเลิกความในขอ 14 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 14 การเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และการใหขาราชการ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และการใหไดรับเงินเดือนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. และ ก.พ.อ. กําหนด” 
 ขอ 11 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  40/1 

“40/1 การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ       
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และที่
แกไขเพิ่มเติม  เว นแตกรณีระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราเงินเดือนและคาตอบแทน          
การเลื่อนตําแหนงและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  การลา และสิทธิประโยชน  วินัยและการรักษา
วินัย จรรยาบรรณ   การดําเนินการทางวินัย การออกจากงานและการเลิกจาง การอุทธรณและการรองทุกข  
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และการอื่นที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย   ใหเปนไปตามขอบังคับ              
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตามขอ 7 แหงขอบังคับ
สภามหาวิทยาลั ยขอนแกน   ว าด วย   การบริหารข า ร าชการพล เรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอบังคับนี้ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นมีอํานาจและ
หนาที่ในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหนวยงานนั้น 

 ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสวนราชการหรือสวนงานใด ในฐานะใด  ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม” 
 ขอ 12 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  41/1 
   “41/1 ในระหวางที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. ยังมิไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขตามขอ 7  และขอ 14 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  การบริหารขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับนี้            
การกําหนดตําแหนง  การแตงตั้ง  และการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งให    
ดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย การบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
ที่ ก.พ.อ. และ  ก.บ.ม. กําหนดใหใชบังคับตอไป จนกวาจะไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   
ตามขอบังคับนี้” 

  

 ประกาศ  ณ  วันที่    14       กรกฎาคม   พ.ศ.  2551 

   

    

 (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 

(เภา  สารสิน) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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