
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2522 

................................................. 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 27 วรรค ส่ี แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ.2521 สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตราขอบังคับการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ไว
ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ.2522” 
 

 ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ 3  ใหประธานคณะกรรมการประจําคณะ ของคณะนั้น รักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 

หมวด 1 
อํานาจและหนาท่ีของประธานคณะกรรมการประจําคณะ และเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

............................. 
 

 ขอ 4  ประธานคณะกรรมการประจําคณะ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) ควบคุมและดําเนินกิจการของคณะกรรมการประจําคณะ 
(2) เปนประธานของที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ 
(3) อํานาจและหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว หรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

 

ขอ 5  เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) นัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ หรือตาม

คําส่ังของประธานคณะกรรมการประจําคณะ 
(2) ชวยประธานคณะกรรมการประจําคณะในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(3) รับผิดชอบการทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการประจาํคณะ 
(4) ยืนยันมติของคณะคณะกรรมการประจําคณะไปยังผูที่เกี่ยวของ 
(5) เก็บรักษาสรรพเอกสารของคณะกรรมการประจาํคณะ 
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการประจําคณะ หรอืคณะกรรมการประจําคณะ

มอบหมาย 
 
 

หมวด 2 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

............................. 
 

 ขอ 6  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ยอมเปนการเปดเผย แตถาหากประธานหรือกรรมการ
ประจําคณะเสนอ โดยมีกรรมการประจําคณะรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการประจําคณะ 
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ทั้งหมด ใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 
 ผูที่จะเขาฟงการประชุมโดยเปดเผย ตองเปนขาราชการที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่ที่ประชุมเชิญเขา
รวมประชุม 
 ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมไดก็แตเฉพาะ
กรรมการประจําคณะ ผูที่ตองปฏิบัติหนาที่ในการประชุม และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 
 

 ขอ 7  ใหมีการประชุมของคณะกรรมการประจาํคณะตามกําหนดที่คณะกรรมการประจําคณะไดมีมติ
ไวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง แตประธานจะสั่งงดการประชุมตามปกติครั้งใดก็ได เมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่
สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม 
 ในกรณีที่มีความจําเปนโดยรีบดวน กรรมการประจําคณะจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด อาจรองขอตอประธานใหจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษได ใหประธานเรียกประชุมโดยมิ
ชักชา 
 ในกรณีที่ประธานเห็นสมควรเรียกประชุมเปนพิเศษ ก็ใหเรียกประชุมได 
 

 ขอ 8  การนัดประชุม ใหทําเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 2 วัน เวนแตเมื่อไดบอกนัดในที่ประชุม
แลว จึงใหทําหนังสือนัดเฉพาะกรรมการที่มิไดมาประชุมในครัง้ที่นัดประชุมในท่ีประชุมนั้นเทานั้น ในกรณี
รีบดวน ประธานอาจจะนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนก็ได 
 

 ขอ 9  การจัดทําระเบียบวาระการประชุม ควรมหีัวขอดังตอไปนี้ 
(1) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
(2) รับรองรายงานการประชุม 
(3) เรื่องที่คางพิจารณา 
(4) เรื่องที่เสนอใหม 
(5) เรื่องอื่น ๆ 

ในกรณีที่ประธานของคณะกรรมการประจําคณะเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องเรงดวน จะจัดไวในลําดับใด 
ของระเบียบวาระประชุมก็ได 
 

 ขอ 10  การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ตองมีกรรมการประจําคณะอยูในที่ประชุมไมนอย
กวาครึ่งหนึ่งของกรรมการประจําคณะทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 

 ขอ 11  เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม ใหเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะเสนอ
ตอที่ประชุม เพ่ือใหที่ประชุมดําเนินการเลือกกรรมการประจําคณะผูหนึ่งผูใดเปนประธานของที่ประชุม 
 

 ขอ 12  ประธานของที่ประชุมมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของคณะ ส่ัง
พักการประชุม เล่ือนการประชุม หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร 
 

 ขอ 13 การที่จะใหบันทึกรายงานการประชุมละเอียด หรือยอเพียงใดนั้น ใหเปนมติของที่ประชุม 
 กรรมการประจําคณะมีสิทธิขอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกลาว ใหตรงตามที่เปนจริงได 
 

 ขอ 14  เมื่อคณะกรรมการประจาํคณะมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานของที่
ประชุมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 รายงานการประชุมที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการประจํา
คณะส้ินสุดลง หรือเพราะเหตุที่คณะกรรมการประจําคณะสิ้นสภาพไป ใหเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
บันทึกเหตุนั้นไว และใหเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับรองความถูกตองของรายงานการ
ประชุมนั้น 
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 ขอ 15  คณะกรรมการประจําคณะอาจมีมติมิใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแต
บางสวนก็ได แตใหมีบันทึกพฤติการณไว โดยมีประธานของที่ประชุมเปนผูลงนามรับรอง 
 

 ขอ 16  การเปดเผยรายงานการประชุมลับ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

 ขอ 17  ใหเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะจัดพิมพรายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากรายงาน
การประชุมลับที่ไดมีมติของคณะกรรมการประจาํคณะ มิใหเปดเผย 
 

 ขอ 18  เรื่องที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติแลว ใหคณะนําไปปฏิบัติไดทันทีโดยมิตองรอการ
รับรองรายงานการประชุม ยกเวนเรื่องที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติ โดยมีเง่ือนเวลาสําหรับถือปฏิบัติ 
 

 ขอ 19 ในกรณีที่จะตองมีมติของคณะกรรมการประจําคณะ ใหประธานขอใหที่ประชุมลงมติ 
 มติของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามเสียงขางมาก เวนแตถาเรื่องใดมีกฎหมาย หรอื
ระเบียบขอบังคับเฉพาะเรื่องนั้น ๆ กําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรณีความเห็นของที่ประชุมมีสองฝาย ให
หมายความถึงจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากกวาและในกรณีความเห็นของที่ประชุมมีเกินกวาสองฝาย ให
หมายถึงจํานวนคะแนนเสียงที่มากที่สุด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการประจําคณะ เห็นวาเปนประเด็นสําคัญ คณะกรรมการประจําคณะ อาจ
กําหนดจํานวนคะแนนเสียงขางมากไวเปนการลวงหนาเปนอยางอื่นก็ได 
 ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาด
จะใหเหตุผลหรือไมก็ได 
 

 ขอ 20  การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําเปนการเปดเผย เวนแตเมื่อมีกรรมการประจําคณะรอง
ขอใหกระทําเปนการลับ และที่ประชุมเห็นชอบดวย จึงใหลงคะแนนลับ 
 วิธีการลงคะแนนเปดเผยและวิธีการลงคะแนนลับ ใหประธานของที่ประชุมเปนผูกําหนด โดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุม 
 

 ขอ 21  เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมทันที ถาเรื่องใดมี
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเฉพาะเรื่องนั้น ๆ กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวน
เทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขางมาก ถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม 
 

 ขอ 22  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถากรรมการประจําคณะรองขอ และท่ีประชุมเสียงขางมาก
เห็นชอบดวยวา จะใหมีการนับคะแนนเสียงใหม ก็ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม 
 

 ขอ 23  มติใดไมมีผูคัดคาน ก็ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเหน็เปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็น
เปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบดวยกับมตินั้น 
 
 

หมวด 3 
บทเบ็ดเตล็ด 

............................. 
 

 ขอ 24  ในกรณีมีปญหาที่จะตองตีความตามขอบังคับนี้ ใหประธานกรรมการประจําคณะเสนอปญหา
ดังกลาวตออธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 
 การขอใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจทําไดโดยกรรมการประจําคณะผู
หนึ่งผูใดรองขอตอประธานคณะกรรมการประจาํคณะ โดยมีกรรมการประจําคณะรับรองไมนอยกวาหนึ่งใน
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สามของกรรมการประจําคณะทั้งหมด เมื่อประธานคณะกรรมการประจําคณะไดรับคํารองดังกลาว ใหนําเสนอ
ตออธิการบดี โดยมิชักชา 
 

 ขอ 25  การขอแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําโดยกรรมการประจําคณะเสนอขอแกไขเปนลาย
ลักษณอักษรตอเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ โดยมีกรรมการประจําคณะรับรองไมนอยกวาหนึ่งใน
สาม เพ่ือที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะนําเสนอตออธิการบดี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป  
 

ขอ 26  ขอบังคับนี้ ไมมีผลบังคับถึงการที่ไดกระทําเสร็จไปกอนใชขอบังคับนี้ สวนการใดที่ยังกระทํา
คางอยู ใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  12 กุมภาพันธ 2522 
 
 
       (ลงชื่อ)        วิจิตร  ศรีสอาน 
              (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
       สําเนาถูกตอง 

    
(นางกาญจนา  จันทรสมบัติ) 
         บุคลากร 6 


