
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย  สํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา  พ.ศ. 2552  
........................................................................... 

 
  โดยที่เห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  สํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา 
พ.ศ. 2552   เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  คลองตัว และเปนประโยชนตอทางราชการ โดยมีการบริหาร
จัดการที่เปนหนวยงานกลางในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งท่ี  7/2552   เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2552  จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  สํานักงานบริหารกิจการ
ศิษยเกา   พ.ศ. 2552 ” 
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
             “มหาวิทยาลัย”          หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
             “สํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา” หมายถึง  สํานักงานบริหารกิจการศษิยเกา   

                                       มหาวิทยาลัยขอนแกน 
             “อธิการบดี”           หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
             “หัวหนาสํานักงาน”           หมายถึง  หัวหนาสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา 
             “คณะกรรมการ”           หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการ 
                                                                                                                ประจําสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา 
             “บุคลากร”            หมายถึง  ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน 

       มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือบุคคลที่   
       มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

              “ปงบประมาณ”           หมายถึง   ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
            ในการที่มีปญหาตองตีความหรอืมิไดกาํหนดไวในระเบียบนี้ หากไมมีระเบียบใด
กําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย คําวนิิจฉัยใหถือเปนที่สุด 
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  ขอ 5  ใหสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกาเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานอธิการบดี และใหสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา ท่ีจัดตั้งตามระเบียบนี้ มีช่ือเรียก
ภาษาอังกฤษวา “Office  of  Alumni  Affairs” 
  ขอ 6  สํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
            6.1 สงเสริมและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัย 
            6.2 สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ชมรมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

          6.3 ประสานงานกับศิษยเกาเพื่อสงเสรมิใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
          6.4 ระดมศักยภาพและทุนจากศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
          6.5 รวบรวม ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของศิษยเกา  และผลงาน 
                ของมหาวิทยาลัยไปยงัศิษยเกา 

  ขอ 7  ใหมีหัวหนาสํานักงาน ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี จากบุคคลที่มีศักยภาพสูงในการระดม
ทุนและศักยภาพจากศิษยเกาและบุคคลภายนอก โดยอาจเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือจากภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได 

           ใหหัวหนาสํานักงานเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการดําเนินงานของสํานักงาน
บริหารกิจการศิษยเกาใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ     
4  ป และใหมีการประเมินผลงานทุกปจากรายงานประจําป และอาจแตงตั้งใหมีรองหัวหนาสํานักงานหรือผูชวย
หัวหนาสํานักงาน โดยมีวาระตามหัวหนาสํานักงานที่แตงตั้งในคราวเดียวกันนั้น 
 ในกรณีท่ียังไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานและไมสามารถแตงตั้งผูท่ีเหมาะสม 
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ท้ังนี้คราวละไมเกิน 
1 ป และอาจแตงตั้งใหมไดอีก 
 ในกรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงาน แตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอธิการบดี
แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงาน 
  ขอ 8  หัวหนาสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1  เปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานดานบริหารและจัดการทั่วไป การเงินและ 
  การคลัง และการบริหารบุคคลของสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกาใหมีคุณภาพและ  
  ประสิทธิภาพ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอ 6  และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

            8.2  จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานระยะ 4 ป แผนปฏิบัติการรายป แผนอัตรากําลังและ 
   คาตอบแทนรวมทั้งวาระการจางงานที่เหมาะสม โดยสอดคลองกับนโยบายและ 
  วัตถุประสงคเพื่อกําหนดเปนกรอบการดําเนินงานของสํานักงานบริหารกิจการ 
   ศิษยเกา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย 

                                        8.3  จัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา ใหสอดคลองกับ  
                                   แผนการปฏิบัติการรายป และแผนดําเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                                               เสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย 
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            8.4   จัดทํางบดุลตามมาตรฐานสากลและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อเปนรายงาน 
    ประจําปของสํานักงานศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย 

8.5  ดําเนินการใหมีการประสานงาน กระจายขาวสารไปยังคณะ  สํานัก สถาบัน ศูนย   
        และวิทยาเขต ตลอดจน ประสานการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

                        8.6   รวบรวมกจิกรรมของคณะและหนวยงาน เพื่อนํามากําหนดเปนแผนรวมดาน 
                  ศิษยเกาสัมพันธ 

                                       8.7  เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามที่  
                                               คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

          8.8  ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีหรอืคณะกรรมการมอบหมาย 
  ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกาประกอบดวย 
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูชวยอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปน
รองประธาน นายกสมาคมศิษยเกาฯ  ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5  คน   เปนกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 2 ป โดยมีหัวหนาสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการก็ได 
  ขอ 10  คณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้ 

10.1   กําหนดยุทธศาสตร วางแผนและกําหนดนโยบายของสํานักงานบริหารกิจการ    
           ศิษยเกาใหสอดคลองกบันโยบายของมหาวิทยาลัย  และสงเสริมกิจการของ 
          สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

              10.2  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสํานกังานบริหารกิจการศิษยเกาตอ  
                                มหาวิทยาลัย 
              10.3  วางระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกาเกี่ยวกับ
           การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานการเงินและพัสดุ 

            10.4   กํากับดูแลควบคุมการดําเนินงานและการประกันคุณภาพของสํานักงานบริหาร     
                      กิจการศิษยเกาใหเปนไปตามวัตถุประสงคในขอ 6 

10.5  พิจารณางบประมาณประจําปของสํานักงานบริหารกิจการศษิยเกา เพื่อขออนุมัติ 
           ตอสภามหาวิทยาลัย 
10.6  พิจารณาจัดหาผลประโยชนจากการดําเนินงานของสํานักงานบริหารกิจการ 
          ศิษยเกา หรือ  แหลงเงินทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 
          สํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา 

                                         10.7  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกหัวหนาสํานักงาน 
                                         10.8  แตงตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการ 
                                                  มอบหมาย 

10.9   ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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  ขอ 11   คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานบริหารกิจการศษิยเกา พนจากตําแหนงเมื่อ  
                 11.1   ตาย 
                 11.2   ลาออก 
                                            11.3   ครบวาระ 
                                            11.4   อธิการบดีถอดถอน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
  ขอ 12  การแบงสวนการบริหารงานและการจัดระเบียบการบริหารในสํานักงานบริหารกิจการ
ศิษยเกา ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 13   การจัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกาใหเปนไปตาม
ระบบการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  
  ขอ 14   บุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การเลื่อนคาจาง
การจายเงินรางวัลประจําป วินัย การออกจากงาน การลงโทษและสวัสดิการตาง ๆ ตลอดทั้งการบริหารงานบุคคล 
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเจาสังกัดใหไปชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานบริหารกิจการ     
ศิษยเกาก็ได 
  ขอ 15  ใหหนวยศิษยเกาสัมพันธท่ีจัดตั้งอยู เปน สํานักงานบริหารกจิการศิษยเกา ตามระเบียบนี้ 
และใหบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในหนวยศิษยเกาสัมพนัธ ปฏิบัติหนาท่ีตอไปในสํานกังานบริหารกจิการศิษยเกา 
               ใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ รักษาราชการแทนหัวหนา
สํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา จนกวาจะมีการแตงตั้งหัวหนาสํานักงานบริหารกิจการศษิยเกา ตามระเบียบนี้ 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่      22       กรกฎาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

(ลงช่ือ)    พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 
                                      (เภา  สารสิน) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  
 


