
 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน 
วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2550 
----------------------------------------------- 

 

  โดยที่เห็นเปนการสมควรใหจัดตั้ง วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน             
และกําหนดระเบียบเพื่อการบริหารงานของ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพคลองตัว สามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัยขอนแกนในการสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพดานการศึกษาแกบุคคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตโครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2539 กับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550                
เม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น               
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550” 

 
ขอ 2    ระเบียบนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนด 60 วันหลังจากประกาศใชระเบียบนี้ 

 
ขอ 3   ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“สภามหาวิทยาลัย”    หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

   “อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ”      หมายถึง คณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะที่มีชื่อ 

 เรียกอยางอ่ืนที่มีหนาที่ในการผลิตบัณฑติ 
“โครงการความรวมมือ”    หมายถึง โครงการความรวมมือระหวาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

“วิทยาลัย”    หมายถึง  วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“คณะกรรมการอํานวยการ”   หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการ 

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณบดี”         หมายถึง  คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น  
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 4 ให วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน มีฐานะเปนองคกรในกํากับ

มหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2539 
ที่มีการบริหารจัดการเปนอิสระจากระบบราชการ พ่ึงตนเองไดและใหขึ้นอยูภายใตการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ขอ 5 ให วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จัดตั้งตามระเบียบนี้มีชื่อเรียก

ภาษาอังกฤษวา “College of Local Administration, Khon Kaen University” มีชื่อยอภาษาไทยวา           
“วปท.มข.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “COLA-KKU” 
   

ขอ 6 ให วิทยาลัย มีหนาที่บริหารจัดการ ดําเนินงาน และรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร
ตางๆ  ภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีการยุบเลิกวิทยาลัยใหเปนความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 
ขอ 7  วัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัย มีดังนี้ 

(1) เ พ่ือ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ เกี่ ยวของกับ                
การปกครองทองถิ่น 

(2) เปนแหลงพัฒนาวิชาการและใหบริการวิชาการดานการปกครองทองถิ่น 
(3) รวมมือทางวิชาการดานการบริหารการปกครองทองถิ่นกับหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 
 
 

หมวดที่ 2 
โครงสรางและการบริหาร 

 
ขอ 8 ใหวิทยาลัย มีสํานักงานวิทยาลัยและแบงสวนการบริหารงานออกเปน 2 กลุมภารกิจดังนี้ 

(1) กลุมภารกิจดานบริหารงานทั่วไปมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการดานงานธุรการ  
งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนการบริหาร
อ่ืนๆ 
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(2) กลุมภารกิจดานวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการดานการบริหารหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และการบริการวิชาการ 
กลุมภารกิจขางตนน้ีอาจมีหนาที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ

อํานวยการมอบหมายได  
 
 ขอ 9 การดําเนินงานของวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการอํานวยการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ประกอบดวย 

(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนรองประธานกรรมการ 
(3) คณบดีบัณฑติวทิยาลัย เปนกรรมการ 
(4) คณบดีของคณะที่มีหลักสตูรภายใตโครงการความรวมมือ เปนกรรมการ 
(5) ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนกรรมการ 
(6) คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการอาจเสนอใหอธิการบดีแตงตั้ งบุคคลเพื่ อทําหนาที่ เปน
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจํานวนหนึ่งคนหรือหลายคนหรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
เห็นสมควร 

         ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไมเกินสองคนเปนกรรมการ
อํานวยการโดยมีวาระดํารงตําแหนงคราวละไมเกินสองปแตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันมิได 
  คณะกรรมการอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) พนตําแหนงตามวาระ 
(4) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น 
(5) สภามหาวิทยาลัยใหพนตําแหนงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการ 
 

 ขอ 10 คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจและหนาที่ กํากับดูแลและควบคุมการบริหารงานของ
วิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัย โดยมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

(1) ใหมีอํานาจและหนาที่ เทียบเทาคณะกรรมการประจําคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยอนุโลม 

(2) วางระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
(3) พิจารณากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานยุทธศาสตร และนโยบายของวิทยาลัยให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(4) กํากับดูแลและควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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(5) พิจารณาวางหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับวิทยาลัยตลอดจน           

การปรับปรุงหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(6) พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของวิทยาลัย 
(7) แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัย 
(8) กําหนดจํานวนอัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรรวมทั้งอัตรา

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนตางๆ 
(9) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบเลิก สวนงานภายในวิทยาลัย 
(10) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของวิทยาลัย 
(11) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีในเชิงนโยบาย 
(12) รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัยเปนรายงานประจําปตามวิธีการ

และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(13) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามที่ระเบียบกําหนดหรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ขอ 11 เพ่ือความคลองตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการ
อาจแตงตั้ งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณบดี  อํานาจและหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 
ขอ 12 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการที่คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งให

เปนไปตามขอกําหนดของวิทยาลัย  
 
ขอ 13 ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยและเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบงานของวิทยาลัย โดยแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดและอาจใหมี 
รองคณบดีและผูชวยคณบดี เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบงานของวิทยาลัย 
  ให อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
แตงตั้งหรือถอดถอนคณบดี  

ให ประธานคณะกรรมการอํานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ             
เสนออธิการบดีแตงตั้งหรือถอดถอน รองคณบดี และผูชวยคณบดี  
  กรณีที่ตําแหนงคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี วางลงใหอธิการบดีแตงตั้งผูรักษาการ 
ในตําแหนงดังกลาวไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี 
  ตําแหนง คณบด ีรองคณบดี และผูชวยคณบดี ใหมีวาระคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมอีกก็ได แตตองไมเกินสองวาระตอเนื่องกัน โดยใหคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน         
ทุกปตามขอกําหนดการปฏิบัติงานที่ระบุไวในขอตกลงหรือสัญญาจางแลวแตกรณี   
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 ขอ 14 คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี และบุคคลที่ดํารงตําแหนงตามระเบียบน้ี พนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

(1) ครบวาระหรือสิ้นสุดสัญญาจางหรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
(5) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด           

อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(6) ถูกใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทนิ หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัย

อยางรายแรง 
(7) ผูมีอํานาจตามระเบียบถอดถอน 
(8) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดี และ ผูชวยคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
 

 ขอ 15  ใหคณบดี รองคณบดี และ ผูชวยคณบดี ตองปฏิบัติงานเต็มเวลา  
 
 ขอ 16 ใหคณบดี มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) บริหารจัดการองคกรและดําเนินกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งของทางราชการ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย  
            (2) ควบคุมหรือกํากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพยสินของ
วิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของทางราชการ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการ
อํานวยการและสภามหาวิทยาลัย  
  (3) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง ภายในกิจการของวิทยาลัย 
  (4) จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณประจําป และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินการดานตาง ๆ ของวิทยาลัย 
  (5) จัดทํารายงานประจําปและเสนอผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานฐานะทางการเงินเสนอ
ตอคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย 
  (6) อนุมัติการแตงตั้ งหรือถอดถอนบุคลากรของวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ 
  (7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบ ประกาศและขอบังคับของวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมาย 
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หมวดที่ 3 

การบริหารงานบุคคล  
 

 ขอ 17 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยที่ มิใชขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยใหมีฐานะเปนพนักงานองคกรในกํากับสังกัดวิทยาลัย การบรรจุ แตงตั้ง การออกจากงาน      
การเลื่อนตําแหนงหรือคาจาง การจายเงินรางวัลประจําป วินัย การลงโทษ และสวัสดิการ รวมทั้ง                
การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบของวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 4 

การบริหารงบประมาณ  
 

ขอ 18 รายไดของวิทยาลัย ประกอบดวย 
(1) รายไดจากการจัดการศึกษา 
(2) คาธรรมเนียม คากิจกรรม และคาใชจายอ่ืนๆ ตามระเบียบ ประกาศ หรือโครงการของ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
(3) เงินและทรัพยสินอ่ืนที่มีผูบริจาคใหแกวิทยาลัย  
(4) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืน 
(5) เงินรายไดอ่ืน ๆ 
(6) ดอกผลที่เกิดจากรายไดตาม (1) ถึง (5) 
รายไดของวิทยาลัยตองนําไปใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนของนักศึกษา วิทยาลัย หรือ

มหาวิทยาลัย ภายในกรอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัยและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ 19 การบริหารการเงิน การพัสดุ การจัดและบริหารงบประมาณประจําป ใหเปนไปตามระเบียบ
ของวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 
ขอ 20 ใหวิทยาลัยจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับองคกรในกํากับ  

 
ขอ 21 เม่ือสิ้นปงบประมาณใหวิทยาลัยทํารายงานสรุปผลการเงินและการดําเนินงานของวิทยาลัยใน

ดานตางๆเสนอคณะกรรมการอํานวยการและมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันและใหอธิการบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอรายงานประจําปตอสภา
มหาวิทยาลัย  
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หมวดที่ 5 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 22 ใหบรรดา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ กฎเกณฑตางๆที่ใชกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานโครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตลอดจน             
การบริหารจัดการหลักสูตรและการรางหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีหรือใชอยูในวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับยังคงมีผลบังคับ
ใชตอไปจนกวาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งน้ี ใหดําเนินการภายใน 180 วัน นับแต
วันที่ระเบียบนี้ ใชบังคับ 
  ในกรณีที่ยังไมมีระเบียบ/ขอบังคับของวิทยาลัยหรือระเบียบ/ขอบังคับของวิทยาลัยที่มีอยูยัง
ไมครอบคลุมหรือไมสามารถใชไดกับการดําเนินงานของวิทยาลัย ใหอนุโลมใชระเบียบของมหาวิทยาลัย             
ซึ่งใชกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือองคกรในกํากับหรือขององคกรในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบแลว 
 
 ขอ 23 ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณและเงินรายไดที่เปนหรือมีอยูเดิมของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่ นและหรือสํ านักงานโครงการความร วมมือระหว าง
มหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาเปนของวิทยาลัย 
 
 ขอ 24 ใหบรรดาบุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดหรือปฏิบัติราชการในสํานักงานโครงการความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาสังกัด     
วิทยาลัย 
  ความในวรรคกอนใหบรรดาสิทธิ หนาที่ สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืนใดใหถือเปนกิจการที่
ตอเน่ืองกัน 
  
 ขอ 25 ใหบรรดานักศึกษาซึ่ งเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
การปกครองทองถิ่นและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                
ที่มีสถานภาพอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหสังกัดวิทยาลัย  

  
ขอ 26 ใหบรรดาหลักสูตรซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานโครงการความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ใหเปลี่ยนมาอยูภายใตการ
กํากับดูแลของวิทยาลัย 
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 ขอ 27 ใหผู อํานวยการสํานักงานโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและ           
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูรักษาการคณบดีจนกวาจะมี
การแตงตั้งคณบดีตามระเบียบนี้ 
 
  การปฏิบัติหนาที่ตามความในวรรคกอน ใหทําไปพลางกอนจนกวาจะมีการตราระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตอไป 
  นอกเหนือจากตําแหนงขางตนคณบดีอาจเสนอตออธิการบดีใหพิจารณาออกคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนแตงตั้งใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่ในสวนงานบริหารได 
 
 ขอ 28 ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากไมระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหอธิการบดี            
มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดตอระเบียบนี้ 
  
 ขอ 29 อธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และในกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาการปฏิบัติงานของวิทยาลัย ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหความเห็นและเสนออธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัย 
 
  ประกาศ ณ วันที่  21   พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
 
              (ลงชื่อ) พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 
                     (เภา   สารสิน) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับน้ี คือ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเตรียมความพรอมในการ
กระจายอํานาจ กอปรกับปจจุบันหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือฯซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีการขยายขอบเขตภารกิจที่ครอบคลุมการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรตางๆ
เพิ่มข้ึน จึงเห็นสมควรใหปรับปรุงระบบการบริหารโดยใหจัดตั้ง วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มีสถานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยและเพื่อ
กําหนดระเบียบการบริหารของวิทยาลัย จึงจําเปนตองตราระเบียบน้ี 


