
ั ั สภามหาวิทยาลัยขอนแกน สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 



่อํานาจหนาทีและบทบาทของ

ัสภามหาวิทยาลัย

๒



การดําเนินการของสภามหาวทิยาลัย เปนไปตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑

หมวด ๒ การดําเนินการหมวด ๒ การดาเนนการ

 องคประกอบ มาตรา ๑๔

 วาระการดํารงตําแหนง มาตรา ๑๕

 อํานาจหนาที่ มาตรา ๖ อานาจหนาท มาตรา ๑๖

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มาตรา ๑๗

๓



อํานาจหนาที่ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะใหมีอาํนาจและหนาที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมุ ุ
(๒) วางระเบียบและออกขอบงัคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ

ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับ

สวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได 
(๓) อนุมัติใหปรญิญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ( ) ุ ญญ ุ ญญ

ประกาศนียบัตร

(๔) พจิารณาจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบณัฑิตวิทยาลัย ( ) ุ
คณะ ศูนย สถาบัน สํานักและวิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง

อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการฐ

ดังกลาว ๔



มาตรา ๑๖… (ตอ)

(๕) อนุมัตกิารรับสถาบันการศึกษาชัน้สงูหรือสถาบันวิจัย

เขาสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ การยกเลิกการสมทบ

(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให

สอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดสอดคลองกบมาตรฐานททบวงมหาวทยาลยกาหนด

(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ิ ี   ิและถอดถอนอธการบด ศาสตราจารย และศาสตราจารยพเศษ

(๘) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยศูนย และ

ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นู

ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ                           

รองศาสตราจารยพิเศษและผชวยศาสตราจารยพิเศษรองศาสตราจารยพเศษและผูชวยศาสตราจารยพเศษ
๕



มาตรา ๑๖... (ตอ)

(๙) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงเสรมกจการมหาวทยาลย

(๑๐) อนุมตัิงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ

ิ ัมหาวิทยาลัย

(๑๑) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

(๑๒) แตงตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ(๑ )

ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึง่ หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการ

อยางใดอยางหนึง่อันอยในอาํนาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยอยางใดอยางหนงอนอยูในอานาจและหนาทของสภามหาวทยาลย

๖



มาตรา ๑๖... (ตอ)

(๑๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับกิจการ

ของมหาวิทยาลัยตามทีอ่ธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให

อธิการบดีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งอันอยูในอํานาจและหนาที่ฏ ู

ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 

( ๔) หนาทีเ่กี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบใหเปน(๑๔) หนาทเกยวกบกจการของมหาวทยาลยทมไดระบุใหเปน

หนาทีข่องผูใดโดยเฉพาะ

๗



สรุปบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

๑. ดานนโยบาย

๑.๑ กําหนดนโยบายและทศิทางของมหาวิทยาลัย 

๑ ๒ กําหนดหรือใหความเห็นยทธศาสตรของ๑.๒ กาหนดหรอใหความเหนยุทธศาสตรของ

มหาวทิยาลัย

๒. ดานการเงินและงบประมาณ

๒  ใหความเห็นชอบงบปร มาณปร จําป แล๒.๑ ใหความเหนชอบงบประมาณประจาป และ

การอนุมัติงบประมาณระหวางป

๒.๒ ใหความเห็นชอบการนําเงินรายไดไปหา

ประโยชนหรือลงทนประโยชนหรอลงทนุ
๘



๓. ดานการบรหิารทั่วไป
็๓.๑ ออกหรอืใหความเหน็ชอบขอบงัคับ หรอื 

ระเบยีบของมหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการบรหิาร และการ
ดําเนนิงาน ของมหาวิทยาลยั 

๓ ๒ จัดตัง้หรอืใหความเหน็ชอบจัดตัง้หนวยงานใน๓.๒ จดตงหรอใหความเหนชอบจดตงหนวยงานใน
มหาวิทยาลยั

 ั้ ื๓.๓ แตงตงัคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรอื 
คณะทาํงานเพื่อพจิารณา และเสนอความเหน็ในเรือ่งใด
เรือ่งหนึง่ หรอืเพื่อมอบหมายใหปฏิบัตกิารอยางใดอยาง
หนึง่อันอยในอํานาจและหนาทีข่องสภามหาวิทยาลยัหนงอนอยใูนอานาจและหนาทของสภามหาวทยาลย

๓.๔ แตงตัง้ประธานและกรรมการสงเสรมิกิจการ
ิ ัมหาวิทยาลยั

๙



๔. ดานวิชาการ

๔.๑ อนุมัติหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย

๔ ๒ อนมัติปริญญาใหแกผสําเร็จการศกึษา๔.๒ อนุมตปรญญาใหแกผูสาเรจการศกษา

๔.๓ อนุมัตกิารแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  

๔ ๔ ใหความเห็นชอบแผนผลติบัณฑิตและเปาหมาย๔.๔ ใหความเหนชอบแผนผลตบณฑตและเปาหมาย

การรับนักศกึษา

้๔.๕ อนุมัตกิารรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันวิจัยเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือการยกเลกิการสถาบนวจยเขาสมทบในมหาวทยาลยหรอการยกเลกการ

สมทบ

ั ิ ใ ป ิ ิ ิ ั ิ์๔.๖ อนุมัตกิารใหปริญญากิตตมิศกัดิ
๑๐



๕  ดานบริหารงานบคคล๕. ดานบรหารงานบุคคล
๕.๑ ออกระเบยีบ/ขอบงัคับ เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล
๕ ๒ แตงตั้งผบริหาร/อธิการบดี รองอธิการบดี  ๕.๒ แตงตงผูบรหาร/อธการบด รองอธการบด  

คณบดี  ผูอํานวยการ
้๕.๓ แตงตั้งหรือถอดถอน ศาสตราจารยเกียรตคิณุ  

รองศาสตราจารย พเิศษ และผชวยศาสตราจารยพิเศษู
๕.๔ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทีก่ฎหมาย

กําหนดใหเปนหนาทีข่องสภามหาวิทยาลัยกาหนดใหเปนหนาทของสภามหาวทยาลย...

๑๑



๕  ดานบริหารงานบคคล (ตอ)๕. ดานบรหารงานบุคคล (ตอ)

 เชน  กําหนดหลักเกณฑและวธิกีารบริหารงานบคุคล ุ

วนิยั และการรักษาวนิยั การดาํเนนิการทางวนิยั การออกจาก

ราชการ การอทธรณและรองทกข และการพิจารณาตาํแหนงราชการ การอทุธรณและรองทกุข และการพจารณาตาแหนง

ทางวชิาการ 

- กรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

- กรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม 

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)

- กรรมการจรรยาบรรณ กรรมการจรรยาบรรณ

- กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

๑๒



๖  ดานการประเมิน๖. ดานการประเมน

๖.๑ ประเมินมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ๑ ู

(อธกิารบดี)

 ื่๗. ดานอืนๆ 

๗ ๑ อื่นๆ ที่กฎหมายกาํหนดใหเปนไป๗.๑ อนๆ ทกฎหมายกาหนดใหเปนไป

หนาที่ของ สภามหาวิทยาลัย

๑๓


