ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ ๑๖๕๓/๒๕๖๔)
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน
............................................................
เพื ่ อประโยชน ในการดำเนิ นการจัดตั้ง การรวม และการยุ บเลิ กหนวยงานวิ สาหกิ จของส วนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) (๕) และ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบขอ ๑๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
ข อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น (ฉบั บ ที่ ๑๖๕๓/๒๕๖๔)
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๒) เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานวิสาหกิจของหนวยงาน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“สวนงาน”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

“หนวยงาน”

หมายความวา

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
หนวยงานวิสาหกิจตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของ
สวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ตามขอบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย หน ว ยงาน
วิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒
“คณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน”

หมายความวา

“ผูบริหารหนวยงาน”

หมายความวา

คณะกรรมการบริหารหนวยงานวิสาหกิจตาม
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย
หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานวิสาหกิจ

ขอ ๕ กำหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหนวยงาน ดังนี้
๕.๑ หลักเกณฑการจัดตั้งหนวยงาน ดังนี้
(๑) วั ตถุ ป ระสงค เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรหรือพันธกิจหลัก และสนับ สนุน การ
พึ่งตนเองของสวนงานและมหาวิทยาลัย สามารถพึ่งตนเองไดจากรายไดที่เกิดจากศักยภาพของตนเอง และมี
ระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
(๒) ประเภทหนวยงาน ตองสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแก
(๑) การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
(๒) การใหบริการเฉพาะ
(๓) ขอเสนอการขออนุมัติจัดตั้งหนวยงาน ประกอบดวย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) พันธกิจ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๓) โครงสรางการบริหารหนวยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล และกรอบอัตรากำลัง
(๕) เปาหมายและผลผลิต ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๖) แหลงที่มาของรายได และแผนการดำเนินการทางธุรกิจ
(๗) การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยสิน
(๘) การกำกับตรวจสอบ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
(๙) การดำเนินงานของหนวยงาน
(๑๐) แผนธุรกิจ แผนการตลาด และการศึกษาความเปนไปไดของหนวยงาน
(๑๑) อื่น ๆ (ถามี)
๕.๒ วิธีจัดตั้งหนวยงาน ใหจัดทำขอเสนอการจัดตั้งหนวยงาน ที่เปนไปตามหลักเกณฑที่
กำหนด โดยเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ และจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
กรณีหนวยงานสังกัดสวนงาน เสนอผานคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๖ หลักเกณฑ การรวมหรือการยุบเลิกหนวยงาน
๖.๑ หลักเกณฑการรวมหรือการยุบเลิ กหนวยงาน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้ง

๓
(๒) ผลการดำเนิ น งานของหนว ยงานหรือการบริห ารงานของหนว ยงาน เกิด ผล
เสียหายอยางรายแรงตอมหาวิทยาลัย
(๓) นโยบายของสวนงานและมหาวิทยาลัย
๖.๒ วิธีการรวมหรือการยุบเลิกหนวยงานตามขอ ๖.๑
(๑) กรณี ห น ว ยงานสั ง กั ด สำนั ก งานอธิ ก ารบดี เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
(๒) กรณี ห น ว ยงานสั ง กั ด ส ว นงาน เสนอผ า นคณะกรรมการประจำ และ
คณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ เมื่อคณะกรรมการนโยบายมีมติอนุมัติใหรวมหรือยุบเลิกหนวยงานแลวใหหนวยงาน
ดำเนินการ ดังนี้
(๑) จั ดทำรายงานทางการเงิน สงผูส อบบัญ ชีภายนอกเพื่อตรวจสอบ และรับ รอง
รายงานทางการเงิน และใหคณะกรรมการบริหารหนวยงานรายงานตอคณะกรรมการนโยบายภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติ
(๓) ใหหนวยงานสงมอบทรัพยสินใหสวนงานหรือมหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วันนับแต
วันที่ผูสอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงิน
กรณีไมสามารถดำเนินการได ใหเสนอคณะกรรมการนโยบายวินิจฉัยเปนกรณีไป
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือปญหา
การปฏิบัติการตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

