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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย  สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ.2552 
....................................... 

  โดยที่เห็นสมควรใหจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย   มหาวิทยาลัยขอนแกน และกําหนด
ระเบียบเพื่อการบริหารงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพคลองตัว สามารถตอบสนอง
ตอนโยบาย  เปาหมาย  และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสูความเปนผูนําในวิชาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตร 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   16 (2)   และแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.  2541 
และขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539 ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2552” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ในระเบยีบนี ้
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “สถาบัน”   หมายถึง  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “ผูอํานวยการ”  หมายถึง  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย   
        มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการประจํา 
        สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
        มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
       หากมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย          
คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด 
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หมวดที่  1 
บทท่ัวไป 

ขอ 5  ใหสถาบันมีฐานะเปนองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539  ที่มีการบริหารจัดการเปนอิสระจากระบบราชการ 
พึ่งตนเองไดและใหขึ้นอยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

ขอ 6 ใหสถาบันที่จัดตั้งตามระเบียบนี้มีช่ือเรียกภาษาอังกฤษวา “Institute for Human 
Resource Development, Khon Kaen University”  มีช่ือยอวา  “IHRD-KKU”  
  ขอ 7  สถาบันมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

  7.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนษุยมหาวิทยาลัยใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ  
สูความเปนผูนาํและความกาวหนาในวิชาชพี เพื่อรองรับเปาหมายและยทุธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมใหบุคลากร
นําความรูและสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนาไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน 

 7.2  สงเสริม อํานวยความสะดวก และเปนแหลงเรยีนรู ตลอดจนใหคาํปรึกษาหารือ 
      ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากร และหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

 7.3  เปนศูนยกลางความรวมมือ การใหบริการและเปนที่ปรึกษาในดานการบริหาร 
   และพัฒนาทรัพยากรมนุษย การถายทอดเทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการ  

อ่ืน ๆ  ที่มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง และเปนแบบอยางที่ดี แกหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

    7.4  วิจัยและพฒันาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และเปนแหลงเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับ 
                               ทรัพยากรมนุษย เผยแพรองคความรู และนวัตกรรมสูสังคมในหลากหลายรูปแบบ   
                               ตลอดจนมีการรวมมอืแลกเปลี่ยนความรูทางการวิจยักบัสถาบัน หรือหนวยงานอืน่ ๆ   
                               ทั้งในและตางประเทศ 

 
หมวดที่ 2 

โครงสรางและการบริหารงาน 
  ขอ 8  ใหสถาบันมีสํานักงานสถาบันและแบงสวนการบริหารงานออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 
               8.1 ฝายสนับสนุนการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานธุรการ  
      งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคล  
                                            และงานสนับสนุนการบริหารอื่น ๆ 
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              8.2 ฝายสนับสนุนวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการพัฒนาและ 
                                            บริหารหลักสูตร การจัดการฝกอบรมและการจัดการเรยีนรูในหลักสูตร  
                                             การบริการวิชาการ และความรวมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ 
               8.3  ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการ 
                                             วิจัยและพฒันาองคความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
  ฝายตางๆ ขางตนนี้อาจมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมายได 
 ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการอํานวยการประจาํสถาบัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบการ
บริหารงานสถาบัน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
 9.1 อธิการบด ีเปนประธานกรรมการ 
 9.2 รองอธิการบดี จํานวน 3 คน ซ่ึงรับผิดชอบงานดานการเรียน  การสอน งานดานการวิจัย  
                                             และงานดานบริหารงานบุคคล   เปนกรรมการ 
 9.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  จํานวน 1  คน  เปนกรรมการ 
 9.4 ผูทรงคุณวุฒิดานบรหิารงานบุคคล  จํานวน  3  คน   เปนกรรมการ   
 9.5 ผูแทนผูบริหารระดับคณบดี  จํานวน  2  คน    เปนกรรมการ 
 9.6 ผูอํานวยการสถาบัน    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการตาม 9.3 - 9.5 ใหมีวาระดาํรงตาํแหนงคราวละ 2 ป  และอาจไดรับการแตงตัง้ใหมอีกได 
  คณะกรรมการอํ านวยการอาจเสนอใหอ ธิการบดีแต งตั้ งบุคคลเพื่ อทํ าหน าที่ เปน
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจํานวนหนึ่งคน หรือหลายคนตามที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร 
   ขอ 10  คณะกรรมการอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
  10.1 ตาย 
  10.2 ลาออก 
  10.3  พนตําแหนงตามวาระ  
  10.4  ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการ 
  10.5  อธิการบดีใหพนตําแหนงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการ 
  ขอ 11  คณะกรรมการอํานวยการ    มีอํานาจและหนาที่กํากับดูแล และควบคุมการบริหารงาน
ของสถาบันใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน โดยมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
  11.1  พิจารณากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน 
                                               ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
  11.2 วางระเบียบและขอบังคับของสถาบันที่เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อใหการ    
                                                ดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามวัตถุประสงค  
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  11.3  กํากับ ดูแลและควบคุมมาตรฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย        
                                                ขอนแกน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  11.4  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากร  
                                                มนุษยของสถาบัน 
   11.5 ใหความเห็นชอบแผนและงบประมาณประจําปของสถาบัน  
  11.6 แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของสถาบัน  
 11.7   อนุมัติการจัดตั้ง ยุบเลกิสวนงานภายในสถาบัน 
 11.8 ใหคําปรกึษาและเสนอความเหน็ตอผูอํานวยการในเชิงนโยบาย 
 11.9 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 11.10 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ระเบียบกาํหนดหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ขอ 12  เพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันคณะกรรมการ
อํานวยการอาจแตงตั้งคณะกรรมการตาง  ๆ  โดยคําแนะนําของผู อํานวยการ   อํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

  ขอ 13  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการตามขอ  12  ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของสถาบัน  
  ขอ 14 ใหมีผูอํานวยการสถาบันซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของสถาบัน โดยแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป และไมเกินสองวาระติดตอกัน และอาจใหมีรองผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการ โดยมีวาระ
ตามผูอํานวยการที่แตงตั้งในคราวเดียวกัน  
  เมื่อผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหรองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ พนจากตําแหนงไปดวย  
                     ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือไมมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ  ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   ขอ 15  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ  พนจากตําแหนงเมื่อ 
   15.1 ครบวาระ หรือส้ินสุดสัญญาจางหรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   15.2 ตาย 
   15.3 ลาออก 
   15.4 ถูกลงโทษทางวินยัอยางรายแรง 
   15.5 กระทําความผิดอาญา จนไดรับโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต 
                                                ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   15.6 ผูมีอํานาจตามระเบยีบถอดถอน 
   15.7 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
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  ขอ 16  ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้   
                16.1 เปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการพันธกิจของสถาบันใหบรรลุตามเปาประสงค 

ที่วางไว     
                16.2 เปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารและจัดการทัว่ไป การเงิน การคลัง และ 
                                                การบริหารงานบุคคลของสถาบันใหมีคณุภาพ   มีประสิทธภิาพใหบรรลุวัตถุประสงค    
                                                ของสถาบัน  นโยบายของคณะกรรมการอํานวยการและมหาวิทยาลัย 
  16.3  ควบคุมหรือกํากบัดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบันให 
          เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  ประกาศที่สถาบันกําหนดรวมทั้งนโยบาย 
                                                ของคณะกรรมการอํานวยการหรือมหาวิทยาลัย 
  16.4   ออกระเบียบ   ขอบังคับ   ประกาศ  หรือคําสั่ง  ภายในกิจการของสถาบัน 
    16.5  จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน จัดทํางบประมาณประจําปและปฏิบัติตามนโยบายและ 
                                                แผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินการดานตาง ๆ ของสถาบัน 
  16.6  จัดทํารายงานประจําปและเสนอผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานฐานะการเงิน 
                                                เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ   
  16.7  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามระเบียบ ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  และสภา 
                                               มหาวิทยาลัยหรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการ  และมหาวิทยาลัยหรือสภา 
                                               มหาวิทยาลัยมอบหมาย   
 

หมวดที่ 3 
การบริหารงานบุคคล 

  ขอ 17  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันที่มิใชขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัย ใหมีฐานะเปนพนักงานองคกรในกํากับ สังกัดสถาบัน  การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากงาน  
การเลื่อนตําแหนงหรือคาจาง   การจายเงินรางวัลประจําป   วินัย  การลงโทษ  และสวัสดิการรวมทั้ง                   
การบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระเบียบของสถาบัน 

 

หมวดที่ 4 
การบริหารงบประมาณ 

    ขอ 18  รายไดของสถาบัน  ประกอบดวย 
       18.1 คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน 
    18.2 เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอืน่ 
  18.3 เงินและทรัพยสินอื่นทีม่ีผูบริจาคใหแกสถาบัน 
    18.4 เงินรายไดอ่ืน ๆ  
    18.5 ดอกผลที่เกิดจากรายไดตาม  18.1 ถึง  18.4 



 -6-
 
  ขอ 19   การบริหารการเงิน การพัสดุ การจัดและบริหารงบประมาณประจําป ใหเปนไปตาม
ระเบียบของสถาบัน  ทั้งนี้ การจัดทํางบประมาณประจําปใหดําเนินการใหสอดคลองกับระบบงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
                 ขอ 20  ใหสถาบันจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับ
องคกรในกํากับ 
                 ขอ 21  เมื่อส้ินปงบประมาณใหสถาบันทํารายงาน สรุปผลการเงินและการดําเนินงานของ
สถาบันในดานตาง ๆ เสนอคณะกรรมการอํานวยการ และมหาวิทยาลัยภายใน 90  วัน และใหอธิการบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อเสนอรายงานประจําปตอสภา
มหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่ 5 

บทเฉพาะกาล 
 
                 ขอ 22  ในกรณีที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ของสถาบันหรือระเบียบ ขอบังคับของสถาบันที่มี
อยูยังไมครอบคลุมหรือไมสามารถใชไดกับการดําเนินงานของสถาบันใหใชระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงใชกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือองคกรในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว โดยอนุโลม  
  ขอ 23  ใหอธิการบดีแตงตั้งผู รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการจนกวาจะมีการแตงตั้ง
ผูอํานวยการตามระเบียบนี้                  
  การปฏิบัติหนาที่ตามความในวรรคแรก ใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการตรา
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตอไป และผูอํานวยการอาจเสนอตออธิการบดีให
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่ในสวนการบริหารงานได 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่     22      กรกฎาคม  พ.ศ.2552 
 
         (ลงชื่อ)   พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 
                    (เภา   สารสิน) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  


