
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยสภาคณาจารย 

พ.ศ. 2552 
------------------ 

โดยที่เห็นสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย ใหเหมาะสม

ย่ิงขึ้น  
อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 และมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน      

พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2552   เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม          

พ.ศ. 2552    จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

 
ขอ 1  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2552” 
ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
ขอ 3  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2550 และใหใช 

ขอบังคับนี้ บรรดาขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศ ที่มีอยู ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้   ใหใช           

ขอบังคับนี้ 
ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
“ผูบริหารมหาวิทยาลัย” หมายถึง  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

 ผูอํานวยการศูนย สถาบัน วิทยาลัย หรือสํานัก 
 รองคณบดี และรองผูอํานวยการศูนย สถาบัน 
 วิทยาลัย หรือสํานัก หรือตําแหนงอ่ืนที่เทียบเทา 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 “คณะ”    หมายถึง คณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา และ 
 ใหหมายความรวมถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัย 
 ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ 
 หนวยงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ใหเทียบเทาคณะ 

“คณาจารย”   หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากงบประมาณ 
 แผนดิน หรือ เงินรายไดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 
 ศาสตราจารย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภาคณาจารย”  หมายถึง สภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“กรรมการ”   หมายถึง กรรมการที่ไดรับเลือกต้ังจากคณาจารย ตามขอ 8 
“ประธานสภา”   หมายถึง ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“รองประธานสภา”  หมายถึง รองประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“เลขานุการสภา”  หมายถึง เลขานุการสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 

 ขอนแกน 
ขอ 5 ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามขอบังคับนี้ 
หากมีปญหาในการปฏิบัติ การตีความ หรือการดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไวในขอบังคับนี้ ให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัย กรณีที่อธิการบดีวินิจฉัยแลว ยังมีผูโตแยงภายใน 7 วันทําการ ใหอธิการบดีนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 
 

หมวด 2 
ฐานะ และหนาที่ 

 

ขอ 6  สภาคณาจารย กอต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของคณาจารยทั้งมวล โดยดําเนินงานภายใต 
ขอบังคับนี้ และมีองคคณะประกอบดวยกรรมการตามขอ 8 

ขอ 7  สภาคณาจารยมีหนาที่ ดังนี้ 
7.1 ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยตออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย   
     โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องตอไปนี้ 

7.1.1 นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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7.1.2 หลักเกณฑเก่ียวกับตําแหนงและหนาที่ทางวิชาการของคณาจารย 
7.1.3 มาตรฐานทางจริยธรรม สิทธิเสรีภาพ และสวัสดิการของคณาจารย 

7.2    สงเสริมศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย 
7.3   สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย บุคลากรอื่นๆ และนักศึกษา 

              7.4    ประสานงานกับสภาคณาจารยของสถาบันอื่นๆ ในดานท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ  
                                 สภาคณาจารย 

7.5    สงเสริมและพิทักษสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ และหนาท่ีอันขอบธรรมของคณาจารย 
       ภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

           7.6   เสนอรายงานการดําเนินงานประจําปของสภาคณาจารยตอคณาจารย อธิการบดี   
                          และสภามหาวิทยาลัย 

7.7    ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่อธกิารบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 

หมวด 3 
องคประกอบของสภาคณาจารยและหนาที่ของกรรมการ 

ขอ 8 ใหสภาคณาจารยประกอบดวยกรรมการที่ไดรับเลือกต้ังจากคณาจารยประจําในคณะ จํานวน
คณะละหนึ่งคน สําหรับคณะที่มีคณาจารยเกินกวาหน่ึงรอยคน ใหมีกรรมการเพิ่มอกีหนึ่งคน 

ในกรณีท่ีไดกรรมการไมครบจํานวน ใหดําเนินการเลือกต้ังอีกครั้งภายใน 15 วัน หากยังไดกรรมการ

ไมครบจํานวนอีก ใหสภาคณาจารยประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู  
การดําเนินการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามขอ 21 
ขอ 9 ใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศผลการ

เลือกต้ังคร้ังแรก  

ขอ 10  กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 

10.1 ครบวาระ 
10.2 ตาย 
10.3 ลาออก 
10.4 พนจากสภาพคณาจารย 
10.5 ยายสังกัดคณะที่ตนไดรับเลือกต้ัง  
10.6 กรรมการ โดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมดที่ไดรับ 
    เลือกต้ังในขณะนั้น มีมติใหออก 

10.7 ขาดประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุผลสมควร 
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10.8 ไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และไมสามารถเขา 
      รวมประชุมสภาคณาจารย ติดตอกันนานกวา 6 เดือน 
10.9 ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยสาเหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทน

ตําแหนงท่ีวางอยู ใหสภาคณาจารยประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 10 กอนครบวาระ ใหมีการเลือกต้ังใหม และใหผูที่ไดรับการ

เลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของตําแหนงผูซึ่งตนแทน เวนแตระยะเวลาที่เหลือไมเกิน 

เกาสิบวัน จะไมเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหม 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีกรรมการใหมแลว 
ขอ 11 กรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

11.1  เขาประชุมสภาคณาจารย 
11.2  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากสภาคณาจารย 
11.3 ทําหนาที่เปนตัวแทนของสภาคณาจารยเพื่อประสานงานในคณะที่ตนเองสังกัด 

ขอ 12  ใหสภาคณาจารยมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวย  
12.1 ประธานสภา  
12.2 รองประธานสภา คนที่หนึ่ง  
12.3 รองประธานสภา คนที่สอง 
12.4  เลขานุการสภา 

กรรมการบริหาร ตามขอ 12.1-12.3 ใหที่ประชุมสภาคณาจารยเลือกจากกรรมการ ตามวิธีการที่

สภาคณาจารยกําหนด สวนกรรมการตามขอ 12.4 ใหประธานสภาเลือกจากกรรมการ โดยความเห็นชอบของ

ที่ประชุมสภาคณาจารย  
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารอาจแตงต้ัง

ผูชวยเลขานุการสภา เพื่อชวยปฏิบัติงานของเลขานุการสภาไดไมเกิน 2 คน 
ขอ 13 ประธานสภามีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

13.1  เปนผูแทนในกิจการทั้งปวงของสภาคณาจารย ในการนี้อาจมอบหมายเปนหนังสือ 
ใหรองประธานสภาหรือกรรมการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนก็ได 

13.2  เรียกประชุมสภาคณาจารย และเปนประธานของที่ประชุม 
13.3  ดําเนินกจิการของสภาคณาจารย ตามท่ีกําหนดใหเปนหนาที่ของสภาคณาจารย  และ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณาจารย 
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13.4  แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่ชวยดําเนินงานของสภาคณาจารย เมื่อไดรับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณาจารยและผูบังคับบัญชาตนสังกัดของบุคคลน้ันแลว 

13.5  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการที่สภาคณาจารย 
       แตงต้ัง 
13.6  เสนอรายงานการดําเนินงานประจําปของสภาคณาจารยตอคณาจารย อธิการบดี 
     และสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 14  ในการดําเนินการตามขอ 13 น้ี ประธานสภาจะมอบหมายเปนหนังสือใหรองประธานสภา
ปฏิบัติหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีท่ีประธานสภาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน

ตามลําดับ 
ขอ 15 ใหเลขานุการสภามีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปของสภา

คณาจารย และคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังงานอื่น ๆ ที่สภาคณาจารยหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ขอ 16 การดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารรายบุคคลใหเปนไปตามวาระของกรรมการ ตามขอ 9 

ยกเวนตําแหนงประธานสภาจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 
กรณีที่กรรมการบริหารทั้งคณะครบวาระการดํารงตําแหนง  แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง

คณะกรรมการบริหารชุดใหม    ใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมี
คณะกรรมการบริหารใหมแลว 

ขอ 17  กรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลพนจากตําแหนงกอนครบวาระในกรณีดังตอไปนี้ 
17.1 พนจากการเปนกรรมการ 
17.2 ลาออกจากตําแหนง 
17.3 กรรมการโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเสนอญัตติให

สภาคณาจารยมีมติใหกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลพนจากตําแหนง และสภา

คณาจารยมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
ขอ 18  ในกรณีกรรมการบริหารท้ังคณะหรือรายบุคคลวางลงกอนครบวาระ ใหสภาคณาจารย 

ดําเนินการเลือกกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลแทนตําแหนงท่ีวางลงภายใน 30 วัน และใหผูไดรับ

เลือกใหมอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของตําแหนงที่วาง 
 การเลือกและแตงต้ังกรรมการบริหารใหดําเนินการตามขอ 12 

ในกรณีกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมเกิน 90 วัน สภา

คณาจารยจะไมเลือกกรรมการบริหารใหมทั้งคณะหรือรายบุคคลก็ได ยกเวนการพนจากตําแหนงของ

ประธานสภา ใหสภาคณาจารยเลือกผูปฏบัิติหนาที่แทนเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารใหม 
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                                                 หมวด  4 
การเลือกตัง้ 

 

ขอ 19  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ ไดแก คณาจารยของมหาวิทยาลัย 
ขอ 20  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ ไดแก คณาจารยของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปน 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามขอ 10.6 และ 10.7 ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการอีกเปน

เวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันท่ีพนจากตําแหนง 
ขอ 21 การดําเนินการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดําเนินการเลือกต้ังดวย 
กอนส้ินสุดวาระของกรรมการ ใหสภาคณาจารยแจงมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ 

ดําเนินการเลือกต้ังกอนส้ินสุดวาระของกรรมการไมนอยกวา 60 วัน และในกรณีที่กรรมการวางลงกอนครบวาระ 

ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังภายใน 30 วัน  
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง และ

ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังรายงานผลการเลือกต้ังตออธิการบดีภายใน 3 วันทําการ นับแตวันเลือกต้ัง  
ใหอธิการบดีพิจารณาประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกต้ังภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับผลการ

เลือกต้ัง  
ขอ 22  ในกรณท่ีีมีการต้ังคณะขึ้นใหม ทีจ่ะตองเลือกต้ังกรรมการเพิม่เติม หรือการเลือกต้ัง 

กรรมการแทนในตําแหนงที่วางตามขอ 10.2 – 10.9 ใหดําเนินการตามขอ 21 
 

หมวด 5 
การดําเนินงาน 

 

ขอ 23  ใหสภาคณาจารยมีการประชุมสามัญอยางนอยสองเดือนตอครั้ง ในกรณีที่มคีวามจําเปน 
อาจใหมีการประชุมวิสามัญก็ได ทั้งน้ีโดยมติของที่ประชุมสภาคณาจารย 

การประชุมสภาคณาจารยใหเปนไปตามระเบียบที่สภาคณาจารยกําหนด 
ขอ 24  ในการประชุมของสภาคณาจารย จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ 

จํานวนกรรมการทั้งหมด 
การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมากขององคประชุม กรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุม

เปนผูตัดสินชีข้าด 
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ขอ 25 ในการประชุมสภาคณาจารยครั้งแรก ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเรียก

ประชุมและเปนประธานการประชุมเพื่อเลอืกประธานสภาและรองประธานสภา ภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการชุดใหมครั้งสุดทาย 

ขอ 26  การประชุมสภาคณาจารย ใหเบิกเบ้ียประชุมจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในอัตราเทากับ
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ แตใหเบิกไดเดือนละไมเกิน 2 คร้ัง 

กรณีที่มีการแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภาจากผูที่มไิดเปนกรรมการ เม่ือไดรับมอบหมายจากสภา

คณาจารยใหเขารวมประชุมใหเบิกเบ้ียประชุมไดตามวรรคหนี่ง 
ขอ 27  สภาคณาจารยอาจวางระเบียบปฏิบัติและประกาศที่จําเปนในการดําเนินงานตามขอ 7  และ

ขอ 13  ของขอบังคับนี้ ซ่ึงตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
ขอ 28  สภาคณาจารยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพือ่ชวยดําเนินกจิการตาง ๆ ของสภาคณาจารย

ไดตามที่เหน็สมควร 
ขอ 29  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารย และสนับสนุน

บุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณอยางเหมาะสมและจําเปนตอการดําเนินงานของสภาคณาจารย  
ขอ 30  การดําเนนิงานของสภาคณาจารยและคณะกรรมการบริหารใหถือเปนการปฏิบัติราชการ 

ของมหาวิทยาลัย เวนแตการดําเนินการที่ไมเก่ียวของกับหนาที่ตามขอ 7 หรือการปฏิบัติที่เปนเรื่องสวน

บุคคล 

 ในกรณีท่ีจําเปน หรือเมื่อมีปญหาสําคัญ สภาคณาจารยอาจเชญิผูเก่ียวของของมหาวิทยาลัย เขารวม

ใหขอมูลหรือขอเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ในทีป่ระชุมสภาคณาจารยได 

 
หมวด 6 

การแกไขขอบังคับ 
 

ขอ 31  ในกรณีท่ีสภาคณาจารยประสงคจะเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ใหดําเนนิการไดตาม 
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

31.1 ญัตติขอแกไขตองไดรับเสียงสนับสนุนจากกรรมการไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ 
                         จํานวนกรรมการทั้งหมด 

31.2 ญัตติใหแกไขตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ขอ 32 ใหประธานสภานํารางขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมตามขอ 31 เสนอตออธิการบดี ภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่สภาคณาจารยมีมติใหแกไข เพือ่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 33 ใหกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามขอบังคับนี้ตอไปจนครบวาระ  
 สําหรับกรรมการที่มีไดเพิ่มเติมในบางคณะตามขอบังคับนี้เปนครั้งแรก ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

เลือกต้ังภายใน 60 วัน หลงัจากประกาศใชขอบังคับนี้ และใหกรรมการที่ไดรับเลือกต้ังเพิ่มเติมมวีาระการ

ดํารงตําแหนงเทากรรมการตามวรรคแรก 
ขอ 34  การใดอยูระหวางดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย  

พ.ศ. 2550 ไวกอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนนิการตอไปจนเสร็จส้ินโดยใหนําหลักเกณฑตาม

ขอบังคับนี้มาใชบังคับดวย 
 
ประกาศ ณ วันที่    22      กรกฎาคม   พ.ศ. 2552 

 
 
            (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา สารสิน  

                   (เภา สารสิน) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 


