
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่๑๕๑๒/๒๕๖๐) 

เรือ่ง ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

………………………………… 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น    เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคยรับราชการหรือยังรับราชการอยู่และมีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป     ได้มี

โอกาสพบปะสงัสรรค์ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกนั ส่งเสริมและสนับสนุน

กจิการของมหาวิทยาลัยหรือให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในกจิกรรมต่างๆ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ.  

๒๕๕๘  ประกอบกับความเห็นชอบของชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี  ๒๕๕๗   เม่ือ วันที่   ๑๙   ธันวาคม ๒๕๕๗  และมติที่ ป ระชุมคณะกรรมการบ ริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐   เม่ือวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้

ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เร่ือง ชมรมบุคลากรอาวุโส 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศน้ีนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับ ว่าด้วยชมรมผู้สงูอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”            หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “อธกิารบดี”  หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “ชมรม”  หมายความว่า    ชมรมบุคลากรอาวุโส 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “ประธานชมรม”                 หมายความว่า  ประธานชมรมบุคลากรอาวุโส 

  “คณะกรรมการบริหาร”        หมายความว่า    คณะกรรมการบริหารชมรมบุคลากร 

     อาวุโส 

 “กรรมการ”  หมายความว่า    กรรมการบริหารชมรมบุคลากรอาวุโส 

 “สมาชิก”  หมายความว่า    สมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส 

 “บุคลากร”  หมายความว่า    ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

     พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงาน 

     ในก ากบั ลูกจ้างประจ า สงักดั 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ข้อ ๕ ชมรมมีช่ือภาษาไทยว่า“ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น”มีช่ืออักษรย่อคือ   

“บอ.มข.” และมีช่ือภาษาอังกฤษว่า “The Senior Citizen Association of Khon Kaen University”  มีช่ือ

อกัษรย่อคือ “SCKKU” 

ข้อ ๖ ชมรมมีเคร่ืองหมายเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     บรรจุอยู่ภายในวงกลม

และมีช่ือชมรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อมรอบ” ปรากฏตามรูปตราสัญลักษณ์แนบท้ายประกาศ

ฉบับน้ี 

ข้อ ๗ ส านักงานช่ัวคราวของชมรมต้ังอยู่ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสิริคุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ ๘ การจัดตั้งชมรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

(๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนกจิการของมหาวิทยาลัย 

(๒)  ให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในกจิกรรมต่างๆ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความเข้มแขง็และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

(๔)  ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ หรือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

(๕) เป็นศูนย์กลางสารสนเทศของสมาชิกและการท ากจิกรรมกบัหน่วยงานหรือองค์กร 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙ สมาชิกของชมรมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

(๑) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ อธกิารบดี รองอธกิารบดีที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคลที่

สนับสนุนกจิการของชมรมที่ชมรมมีมติให้เชิญเป็นสมาชิก 

(๒) สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ   

พนักงานหน่วยงานในก ากับ  และลูกจ้างประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

ที่เคยปฏิบัติงานประจ า หรือยังปฏิบัติงานประจ า ณ มหาวิทยาลัย และมีอายุ

ตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป 

ข้อ ๑๐ สมาชิกทุกประเภทต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นที่รังเกียจของสังคม    ไม่เคยถูก

ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ และไม่เคยถูกลบช่ือออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมมาก่อน 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบพิมพ์ของชมรมที่           

งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เพ่ือให้หัวหน้างานสวัสดิการตรวจสอบคุณสมบัติ

และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ โดยให้มีผลเป็นสมาชิกต้ังแต่วันที่สมัคร 

ข้อ ๑๒ สมาชิกสามัญ มีสทิธดิังต่อไปนี้  

(๑)  ประดับเคร่ืองหมายของชมรมในโอกาสอนัควร 

(๒)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ และใช้สทิธลิงมติ 

(๓)  สอบถามหรือเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกบักจิกรรมหรือการบริหารงานของชมรม 

(๔)  ใช้สถานที่ของชมรมที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรม 

(๕)  สทิธอิื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ข้อ ๑๓ สมาชิกกิตติมศักด์ิ มีสิทธิตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ  ๑๒     แต่ไม่มีสิทธิลงช่ือร้องขอให้เปิด

ประชุมใหญ่วิสามัญและการลงมต ิ
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ข้อ ๑๔ สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปฏบัิติตามประกาศหรือค าสั่งของชมรม 

(๒) ช่วยเหลือและเข้าร่วมกจิกรรมของชมรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม 

(๓) ให้ข้อเสนอแนะแก่ชมรม 

(๔) ด ารงรักษาเกยีรติและผลประโยชน์ของชมรม 

ข้อ ๑๕ สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก    เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ  

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม 

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน ๑๕ คน เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานชมรม ประกอบด้วย 

(๑) ประธานชมรม  ซ่ึงได้มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการ

แต่งตั้งตามข้อ ๑๗ 

(๒) รองประธานชมรม จ านวน ๒ คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกสรรโดยประธานชมรม 

(๓) กรรมการ จ านวน ๑๑ คน ซ่ึงได้มาจากเลือกสรรโดยประธานชมรม 

(๔) ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

           ข้อ ๑๗  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของประธานชมรม ๑๘๐ วัน  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหน้าที่ในการสรรหาประธาน  ชมรม จ านวน

ห้าคน ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจ านวน  ๒  คน   เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้แทนจากสมาชิกสามัญจ านวน  ๑  คน เป็นกรรมการ 

(๔)  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๘  ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาประธานชมรมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน      

นับจากวันที่ได้รับแต่งต้ัง  เม่ือสรรหาได้ประธานชมรมแล้วให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหารายงาน    

ให้คณะกรรมการบริหารทราบ และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานชมรมเข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมการบริหารชุดเดิม  เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของชมรมจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะ   

หมดวาระ 

 ข้อ ๑๙ ให้ประธานชมรมที่ได้รับสรรหาด าเนินการเลือกสรรสมาชิกสามัญเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นรอง

ประธานชมรมและกรรมการ แล้วส่งมอบรายช่ือผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป  



๔ 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่พ้นจากต าแหน่งส่งมอบงานของชมรมทั้งหมด รวมทั้ง  

หลักฐานทางบัญชี การเงิน ทรัพย์สินของชมรม ให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน ๓๐วัน นับจาก   

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ ๒๑  คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม  และอาจ      

เสนออธิการบดีให้แต่งต้ังที่ปรึกษาชมรม เพ่ือให้ค าปรึกษา หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารก็

ได้ 

ข้อ ๒๒  คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับจากวันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง  หากประธานชมรมพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองประธานชมรมคนที่

หน่ึงเป็นประธานชมรมแทน และให้อยู่ในต าแหน่งเทา่กบัวาระที่เหลือ 

กรณีที่ต าแหน่งรองประธานชมรมหรือกรรมการอื่นๆ ว่างลงด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ให้ประธาน     

ชมรมเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนภายใน ๓๐ วัน  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ    

ชุดน้ัน 

ข้อ ๒๓ ประธานชมรมอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือช่วยงาน

กจิกรรมของชมรมได้ตามความเหมาะสม โดยท าเป็นค าสั่งชมรม 

ข้อ ๒๔ ประธานชมรม รองประธานชมรมหรือกรรมการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ ๑๕ 

(๔)  ที่ประชุมใหญ่มีมติสามในสี่ของสมาชิกที่มาประชุมให้พ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ ๒๕   ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการบริหารงานชมรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ

วัตถุประสงค์ของชมรมอย่างเคร่งครัด 

            คณะกรรมการบริหารสามารถก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารชมรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหน่ึงคร้ัง หรือ

กรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ร้องขอให้เปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   ประธาน

ชมรมต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม   การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   

หากมีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที่ประชุมออกเสยีงลงคะแนนช้ีขาด 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมโดยเสยีงข้างมากมีมติให้กระท า

โดยวิธลัีบ วิธลีงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมก าหนด 

ข้อ ๒๘  การท าสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ผูกพันชมรมต้องได้รับการมอบอ านาจจากอธิการบดี 

และต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ มติ  หรือระเบียบของชมรม และให้ประธานหรือรองประธานที่ได้รับ

มอบหมายและกรรมการอกีอย่างน้อย ๒ คน ลงลายมือช่ือพร้อมกบัประทบัตราชมรม 

 

 



๕ 
 

ข้อ ๒๙  ชมรมอาจมีรายได้ดังน้ี 

(๑)  มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

(๒)  ผลประโยชน์จากกจิกรรมต่างๆ ของชมรม 

(๓)  เงินบริจาคที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ 

(๔)  รายได้อื่นๆ 

ข้อ ๓๐ เงินรายได้ของชมรมให้น าฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่รัฐบาลค า้ประกัน      

หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด เงินของชมรมต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้น าฝาก

ธนาคารในนามของชมรม  

การเงินและสินทรัพย์ของชมรมให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารทุกคน 

และการเบิกจ่าย การถอนเงินจากธนาคารจะต้องลงลายมือช่ือประธาน รองประธาน หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจ านวน 2 ใน 3 คน จึงจะเบิกเงินจากธนาคารได้ 

ข้อ ๓๑ ประธานชมรมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้คร้ังละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากเกิน

จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

ข้อ ๓๒ ให้ผู้ได้รับมอบหมายทางการเงินจัดท าสมุดบัญชีพร้อมด้วยหลักฐาน  ใบส าคัญการรับ     

เงินและการจ่ายเงินทุกฉบับ และจะต้องเก็บไว้ให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบความถูกต้องก่อน

น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือ

รายงานการด าเนินงานของชมรม หรือขอความเห็นชอบในเร่ืองที่ก  าหนดตามประกาศน้ี   โดยฝ่าย     

เลขานุการต้องแจ้งก าหนดการประชุมและวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย  

กว่า ๗ วัน 

ข้อ ๓๔ การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีข้ึนได้เมื่อ 

(๑) คณะกรรมการบริหารมีมติให้เปิดประชุม 

(๒) สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ลงช่ือร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานชมรมและ    

ต้องระบุด้วยว่าประสงค์จะให้ประชุมเพ่ือการใด เมื่อประธานชมรมได้รับค าร้องแล้วต้องจัดให้มีการประชุม

ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

ข้อ ๓๕ ในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะเป็นองค์

ประชุม 

ในกรณีนัดประชุมใหญ่นัดแรกมีสมาชิกสามัญมาไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหม่  และใน    

การนัดประชุมนัดที่สองหากมีสมาชิกสามัญมาประชุม ๓๐ คน ขึ้ นไป ให้ถือว่าการประชุมใหญ่ดังกล่าว    

ครบองค์ประชุม 

ข้อ ๓๖ ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้ และการ     

ออกเสียงให้ใช้วิธีการยกมือ เว้นแต่สมาชิกที่เข้าประชุมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ร้องขอให้ลงคะแนน   

โดยวิธลัีบหรือออกเสยีงโดยวิธอีื่นๆ 

ข้อ ๓๗ ให้ประธานชมรมเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก    

หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที่ประชุมออกเสยีงช้ีขาด 



๖ 
 

ข้อ ๓๘  การแก้ไขเปล่ียนแปลงประกาศน้ี จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุม

ใหญ่ ด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าประชุม และให้เสนอขอความ

เหน็ชอบจากอธกิารบดี เพ่ือท าเป็นประกาศ 

ข้อ ๓๙  การเลิกชมรมจะกระท าได้เมื่อที่ประชุมใหญ่โดยมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ 

ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุม และให้เสนออธิการบดีเพ่ือท าเป็นประกาศ  และเมื่อ

ชมรมได้เลิกแล้ว บรรดาทรัพย์สนิของชมรมทั้งหมดให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๐  ให้คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏบัิติหน้าที่ก่อนประกาศ      

น้ีมีผลใช้บังคับ ปฏบัิติหน้าที่คณะกรรมการบริหารตามประกาศน้ีต่อไป จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ ๔๑ การใดที่คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ตามข้อบังคับว่าด้วยชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้การด าเนินการน้ันด าเนินการ 

ต่อไปและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ 

ข้อ ๔๒ ให้อธกิารบดีเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศน้ี กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ  

การปฏิบัติตามประกาศน้ีหรือมีปัญหาในการตีความ  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยของ    

อธกิารบดีถือเป็นที่สดุ 

 

        

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  สงิหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์กติติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


