
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

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

 

โดยที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ไดมีมติ
ใหมีการเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันสันติศึกษาเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี   

อาศัยความตามมาตรา 16 (1) (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมติ
ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวการประชุมครั้งที่ 3 /2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551” 

 

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชระเบียบนี้เปนตนไป   
 

ขอ 3 ใหยกเลิก  “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2540”  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง หรือ  มติใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
สถาบัน หมายถึง  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
คณะกรรมการสถาบัน หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการสถาบันสันติศึกษา   
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อธิการบดี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูอํานวยการ หมายถึง  ผูอํานวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปงบประมาณ หมายถึง  ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ขอ 5 ใหสถาบัน เปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย มีสถานะเปนหนวยงานในกํากับของ
สํานักงานอธิการบดี  

 

ขอ 6 สถาบัน มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อเปนสถาบันฝกอบรมและคนควาวิจัย เนนหนักดานการจัดการความขัดแยงโดยสันติ

วิธี 
(2) เพื่อเปนศูนยขอมูล และเผยแพรขาวสาร เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง ผานสื่อตางๆ 

เชน ส่ิงพิมพ 
(3) เพื่อสนับสนุนความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในรูปของเครือขายองคกรที่สนใจการ

จัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 

ขอ 7 สถาบัน อาจมีรายไดดังนี้ 
(1) คาธรรมเนียมการอบรม คาบํารุง และคาบริการตางๆ ของสถาบัน 
(2) เงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค ซ่ึงมีผูใหแกสถาบัน  รวมถึงทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงาน

อ่ืนมอบให 
(3) รายไดอ่ืนๆ 
(4) ดอกผลหรือผลประโยชนอันเกิดจากการจัดการรายไดตาม (1) ถึง (3) 
 

ขอ 8 รายไดของสถาบันจะตองใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตามวัตถุประสงคขอ 6 
หรือตามที่ผูบริจาคใหกําหนด หรือที่ระบุในรายไดอ่ืนๆ 

 

ขอ 9 การดําเนินงานของสถาบัน ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการสถาบัน
ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 
7-9 คน เปนกรรมการ ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีวาระการดํารงตําแหนง 
คราวละ 4 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกก็ได ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และ
อาจมีผูชวยเลขานุการก็ได 

 

ขอ 10 คณะกรรมการสถาบัน มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(2) พิจารณางบประมาณ และแผนการดําเนินงานประจําปของสถาบัน ที่ผูอํานวยการจัดทํา

เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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(3) ออกระเบียบ  ประกาศ และคําส่ังเกี่ยวกับการบริหารงาน และอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสถาบันเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(4) พิจารณาจัดหาผลประโยชนจากการดําเนินงานของสถาบันหรือแหลงเงินทุนจากภายนอก
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 

(5) พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของสถาบัน 
(6) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูอํานวยการ 
(7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

ขอ 11  ใหมีผูอํานวยการ ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาการและรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคในขอ 6 โดยมีวาระคราวละ 4 ป และให
มีการประเมินผลงานทุกป และอาจแตงตั้งใหมีรองผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการ ในกรณีที่ผูอํานวยการ
พนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย     

ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดย
อนุโลม  

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการและไมสามารถแตงตั้งผูที่เหมาะสม ใหอธิการบดีแตงตั้ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนผูรักษาในตําแหนงผูอํานวยการ ทั้งนี้คราวละไมเกิน 1 ป  

ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงอํานวยการ แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอธิการบดีแตงตั้งผูรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ 

 

ขอ 12  ผูอํานวยการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 9 พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
(4) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เฉพาะผูอํานวยการ) 
(5) อธิการบดีถอดถอน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
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 ขอ 13 ผูอํานวยการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) เปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานดานบริหารและจัดการทั่วไป การเงินและการคลัง
และการบริหารบุคคลของสถาบันใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ขอ 6 และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานระยะ 4 ป แผนปฏิบัติการรายป แผนอัตรากําลังและ
คาตอบแทนรวมทั้งวาระการจางงานที่ เหมาะสม  โดยสอดคลองกับนโยบายและ
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดเปนกรอบการดําเนินงานของสถาบันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
และมหาวิทยาลัย 

(3) จัดทํางบประมาณประจําปของสถาบัน ใหสอดคลองกับแผนการปฎิบัติการรายปและแผน
ดําเนินการตามระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัย 

(4) จัดทํางบดุลตามมาตรฐานสากลและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเปนรายงานประจําป
ของสถาบัน เสนอตอคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย 
 

ขอ 14  การแบงสวนงาน และการจัดระเบียบบริหารภายในสถาบัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

ขอ 15  การจัดทํางบประมาณและการเงินประจําปของสถาบัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ 16  บุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  การเลื่อนคาจาง การจายเงินรางวัลประจําป วินัย การออก
จากงาน การลงโทษและสวัสดิการตางๆ ตลอดทั้งการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

ขอ 17  ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานเจาสังกัดใหไปชวยปฏิบัติงานที่สถาบันก็ได และอาจไดรับ
คาตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 18  อธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําส่ัง
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หากไมมีระเบียบใดกําหนดไวเปนการ

เฉพาะ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่       18        มีนาคม   พ.ศ. 2551 
 

 
 

   (ลงชื่อ)     พลตํารวจเอกเภา    สารสิน 
                               (เภา    สารสิน)  

        นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

 


