
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------- 

 

  โดยที่เห็นเปนการสมควรใหจัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน และกําหนด
ระเบียบเพื่อการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ ใหมีประสิทธิภาพคลองตัว สามารถตอบสนองตอนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ในระดับสากล และการสงเสริมความรวมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาวิชาการและ
คุณภาพบัณฑิตใหไดมาตรฐานสากล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2541 และขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2539 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เม่ือวันที่  5  มีนาคม  
พ.ศ. 2551 จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย               
ขอนแกน พ.ศ. 2551” 

 
ขอ 2    ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 
ขอ 3   ในระเบียบนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“วิทยาลัย” หมายถึง  วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“คณะ” หมายถึง คณะ หรือหนวยงานที่มีชื่อเรียกอยางอ่ืนที่จัดตั้งโดย 
  สภามหาวิทยาลัยใหรับผิดชอบการผลติบัณฑิตของ 
  มหาวิทยาลยั 
“คณะกรรมการอํานวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการ วิทยาลัยนานาชาต ิ

   มหาวิทยาลยัขอนแกน 
“คณบดี” หมายถึง  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

 
ขอ 4 ใหวิทยาลัยมีฐานะเปนองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวย องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2539 ที่มีการบริหารจัดการเปนอิสระจากระบบราชการ 
พ่ึงตนเองได และใหขึ้นอยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ขอ 5 ใหวิทยาลัยที่จัดตั้งตามระเบียบนี้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา “International College, Khon 

Kaen University” มีชื่อยอวา “KKUIC” 
   
ขอ 6 ใหวิทยาลัยมีหนาที่รับผิดชอบดังน้ี 

(1) การบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ใน
สาขาวิชาที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในการขยายการศึกษาและวิชาการสูระดับ
นานาชาติ              

(2) การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) สําหรับหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย  

(3) การบริการวิชาการ และการรวมมือทางวิชาการดานการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  

 
 

หมวดที่ 2 
โครงสรางและการบริหาร 

 
ขอ 7 ใหวิทยาลัย มีสํานักงานวิทยาลัยและแบงสวนการบริหารงานออกเปน 2 กลุมภารกิจดังน้ี 

(1) กลุมภารกิจดานการบริหารงานทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานธุรการ งาน
สารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนการบริหาร
อ่ืนๆ 

(2) กลุมภารกิจดานวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และการบริการวิชาการ 

กลุมภารกิจขางตนนี้อาจมีหนาที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมายได  
 
 ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบการบริหาร
วิทยาลัย โดยมีองคประกอบดังน้ี 

(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนรองประธานกรรมการ 
(3) คณบดีของคณะอื่นตามทีท่ี่ประชุมคณบดีเสนอ จํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ 
(4) ผูทรงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน เปนกรรมการ 
(5) คณบดีวิทยาลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ 
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 กรรมการตามขอ (3) และ (4) ใหมีวาระดํารงตําแหนงคราวละไมเกินสองป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได 

คณะกรรมการอํานวยการอาจเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลเพ่ือทําหนาที่เปนผูชวย     
เลขานุการคณะกรรมการจํานวนหนึ่งคนหรือหลายคนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 คณะกรรมการอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พนตําแหนงวาระ 
(4) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น 
(5) อธิการบดีใหพนตําแหนงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการ 

 
 ขอ 9 คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลและควบคุมการบริหารงานของ
วิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัย โดยมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 

(1) ใหมีอํานาจและหนาที่ เทียบเทาคณะกรรมการประจําคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยอนุโลม 

(2) วางระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อใหการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยเปนไปตามวัตถุประสงค 

(3) พิจารณากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานยุทธศาสตร และนโยบายของวิทยาลัยให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(4) กํากับดูแลและควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(5) พิจารณาวางหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับวิทยาลัยตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

(6) ใหความเห็นชอบแผนและงบประมาณประจําปของวิทยาลัย 
(7) แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัย 
(8) กําหนดจํานวนอัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรรวมทั้งอัตรา

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนตางๆ 
(9) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบเลิกสวนงานภายในวิทยาลัย 
(10)  ใหความเห็นชอบการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของวิทยาลัย 
(11)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีในเชิงนโยบาย 
(12) พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัย เพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวทิยาลัย 
(13) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามที่ระเบียบกําหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ขอ 10 เพ่ือความคลองตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการวิชาการหรืออ่ืนๆ 
โดยคําแนะนําของคณบดี อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตางๆใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
กําหนด 
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ขอ 11  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการที่คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งให

เปนไปตามขอกําหนดของวิทยาลัย  
 
ขอ 12 ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยและเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบงานของวิทยาลัย โดยแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด และอาจใหมี
รองคณบดีและผูชวยคณบดี เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบงานของวิทยาลัย 
  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
แตงตั้งหรือถอดถอนคณบดี 
  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ แตงตั้งหรือถอดถอนรองคณบด ี
และผูชวยคณบดี 
  กรณีที่ตําแหนงคณบดี รองคณบดีและผูชวยคณบดี วางลง ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรักษาการ 
ในตําแหนงดังกลาวไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี 
  ตําแหนงคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี ใหมีวาระคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมอีกก็ได  แตตองไมเกินสองวาระตอเน่ืองกัน โดยใหคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทุกปตามขอกําหนดการปฏิบัติงานที่ระบุไวในขอตกลงหรือสัญญาจางแลวแตกรณี   
 
 ขอ 13 คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี และบุคคลที่ดํารงตําแหนงตามระเบียบนี้ พนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

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

อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(6) ถูกใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทนิ หรือมัวหมองในกรณีที่ถกูสอบสวนทางวินัย

อยางรายแรง 
(7) ผูมีอํานาจตามระเบียบถอดถอน 
(8) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดี และผูชวยคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
 

 ขอ 14  ใหคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี ตองปฏิบัติงานเต็มเวลา  
 
 ขอ 15 ใหคณบดี มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) บริหารจัดการองคกรและดําเนินกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งของทางราชการ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการและมหาวิทยาลัย 

(2) ควบคุมหรือกํากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพยสินของ
วิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของทางราชการ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการ
อํานวยการและมหาวิทยาลัย 

(3) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง ภายในกิจการของวิทยาลัย 
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(4) จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณประจําป และปฏิบัติตามนโยบายและ

แผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินการดานตางๆ ของวิทยาลัย 
(5) จัดทํารายงานประจําปและเสนอผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานฐานะทางการเงินเสนอ

ตอคณะกรรมการอํานวยการ 
(6) อนุมัติการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอํานวยการ 
(7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบ ประกาศและขอบังคับของวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมาย 
 
 ขอ 16 รองคณบดีและผูชวยคณบดี ใหมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการอํานวยการและคณบดีมอบหมาย 
 

หมวดที่ 3 
การบริหารงานบุคคล  

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

 
หมวดที่ 4 

การบริหารงบประมาณ  
 

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

วิทยาลัย 
(3) เงินและทรัพยสินอ่ืนที่มีผูบรจิาคใหแกวิทยาลัย  
(4) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืน 
(5) เงินรายไดอ่ืนๆ 
(6) ดอกผลที่เกิดจากรายไดตาม (1) ถึง (5) 

 ขอ 19  รายไดของวิทยาลยัตองนําไปใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนของนักศึกษา วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลยั ภายในกรอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัยและวตัถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

 
ขอ 20 การบริหารการเงิน การพัสดุ การจัดและบริหารงบประมาณประจําป ใหเปนไปตามระเบียบ

ของวิทยาลัย 
 
ขอ 21 ใหวิทยาลัยจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับองคกร

ในกํากับ  
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ขอ 22 เม่ือสิ้นปงบประมาณใหวิทยาลัยทํารายงานสรุปผลการเงินและการดําเนินงานของวิทยาลัยใน

ดานตางๆเสนอคณะกรรมการอํานวยการและมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันและใหอธิการบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอรายงานประจําปตอสภา
มหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่ 5 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 23 ใหบรรดา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ กฎเกณฑตางๆที่ใชกับการบริหารวิทยาลัย 
ที่มีหรือใชอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ ทั้งน้ี ใหดําเนินการภายใน 180 วันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
  ในกรณีที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับของวิทยาลัย หรือระเบียบ ขอบังคับของวิทยาลัยที่มีอยูยัง
ไมครอบคลุมหรือไมสามารถใชไดกับการดําเนินงานของวิทยาลัย ใหอนุโลมใชระเบียบของมหาวิทยาลัย             
ซ่ึงใชกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือองคกรในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 
 
 ขอ 24 ใหบรรดาบุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดหรือปฏิบัติราชการในโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติมาสังกัดวิทยาลัย 
  ความในวรรคกอนใหบรรดาสิทธิ หนาที่ สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืนใดใหถือเปนกจิการที่
ตอเน่ืองกัน 
  
 ขอ 25 ใหอธิการบดแีตงตั้งผูรักษาการคณบดีจนกวาจะมีการแตงตั้งคณบดีตามระเบียบนี้ 
  การปฏิบัติหนาที่ตามความในวรรคกอน ใหทําไปพลางกอนจนกวาจะมีการตราระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตอไป 
  นอกเหนือจากตําแหนงขางตน คณบดีอาจเสนอตออธิการบดีใหพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลใด
ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานบริหารได 
 
 ขอ 26 ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี หากไมระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหอธิการบดี            
มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดตอระเบียบนี้ 
  
 ขอ 27 อธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาการปฏิบัติงานของวิทยาลัย ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหความเห็นและเสนออธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัย 
 
  ประกาศ ณ วันที่    13     มีนาคม   พ.ศ. 2551 
 
 
              (ลงชื่อ) พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 
                     (เภา   สารสิน) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 


