
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การบรหิารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 

----------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 3 แหง 
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทํา
ขอเสนอโครงการเพื่อขอจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 นั้น รัฐบาลได
พิจารณาและใหความเห็นชอบในโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน ตามมติของ
คณะรัฐมนตรีคราวการประชุมวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และโดยมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เห็นสมควรใหจัดตั้งสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับคณะวิชาหรือหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมใหเกิดธุรกิจที่ใช
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและผลักดันใหผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย  อันจะสงผลใหมีการ
สรางงานเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
และ ขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539 และโดย
ความเห็นชอบของมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550”  
 

ขอ 2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ 3   ในระเบียบนี้ 
“สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร” หมายถึง สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
“มหาวิทยาลัย”        หมายถึง    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
“อธิการบดี”                หมายถึง    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“คณะกรรมการอํานวยการ”    หมายถึง    คณะกรรมการอํานวยการ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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“คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

“ผูอํานวยการ”       หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน   
“รองผูอํานวยการ”   หมายถึง รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“ปงบประมาณ”         หมายถึง   ปงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

 
ขอ 4   ใหสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และมีการบริหารจัดการเปนอิสระจาก
ระบบราชการ โดยอาจไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและพึ่งตนเองอยูภายใตการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหมีการดําเนินงานภายใตกรอบ นโยบายที่เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 

ขอ 5  ใหสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มีช่ือเรียกภาษาอังกฤษวา “Science Park Khon Kaen 
University”   
 

ขอ 6 สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร อาจมีรายไดดังนี้ 
(1) เงินงบประมาณแผนดินที่อาจไดรับการจดัสรรโดยตรง 
(2) เงินสนับสนุน หรือเงินอดุหนุนที่เปนทั้งงบประมาณแผนดิน หรือเงินนอกงบประมาณจาก

ภาครัฐอื่นๆ 
(3) เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาค ซ่ึงมีผูมอบใหแกสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตร รวมถึงทรัพยสิน

ที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให 
(4) คาธรรมเนียม คาเชาสถานที่ และคาบริการตางๆ ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
(5) รายไดอ่ืนๆ 
(6) ดอกผลหรือผลประโยชน อันเกิดจากการจดัการรายไดตาม (1) ถึง (5) 

รายไดของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจะตองใชเพื่อ
ประโยชนของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรตามวัตถุประสงคที่ผูมอบใหกําหนด หรือที่มีระบุในรายไดอ่ืนๆ 

 
ขอ 7 วัตถุประสงคของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มีดังนี้ 

(1) เพื่อเปนศูนยกลางวิจัยและพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนยุทธศาสตรของภูมิภาค 
และเปนแหลงพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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(2) เพื่อเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลย ี รวมทั้งการสงเสริมใหเกดิธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มมูลคา ใหกับสินคาและบริการ 

(3) เพื่อผลักดันใหผลงานวิจยัและพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให
สามารถดําเนินการในรูปของธุรกิจได ตลอดจนการนําเทคโนโลยีไปชวยยกระดับคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

(4) เพื่อสนบัสนนุใหเกดิกลุมเชงิยุทธศาสตรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแหลงรวม
ของการวิจยัและพัฒนาที่ทําใหมีการตอยอดงานวจิัย เกดิความรวมมือและการแขงขนัอยาง
สรางสรรค ทําใหชวยกระตุนและจูงใจใหเกดิการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนมากขึน้ 

 
ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 2 คน เปนรองประธานกรรมการ 
(3) ผูแทนคณบดทีี่ไดรับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณบดจีํานวน 3 คน เปนกรรมการ 
(4) ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนไมนอยกวา 6 คน และไมเกนิ 8 คน โดยใหอธิการบดีแตงตั้งจากบุคคล

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
(5) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกได 

 
ขอ 9 คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและกลยุทธของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของอุทยานวทิยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

(2) รับรองรายงานประจําปของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร กอนเสนอสภามหาวิทยาลยั 
(3) ใหความเห็นชอบระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานและอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงาน

ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงค 
(4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังเกี่ยวกบัการบริหารงานและอื่นๆ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงค 
(5) ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรเพื่อขออนุมัติสภา

มหาวิทยาลัย 
(6) พิจารณาแตงตัง้และถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
(7) พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีของสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตร 
(8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด 
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ขอ 10 ใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 
(1) ผูอํานวยการ เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูแทนหนวยงานสนับสนุนสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรจํานวน 3 คน เปนกรรมการ 
(3) ผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 3 คน เปนกรรมการ โดยใหผูอํานวยการเสนอชือ่ผูที่สมควรไดรับการ

แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกได 
 

ขอ 11  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(1) จัดทําแผนงานและแผนปฏิบตัิการของสํานักงานอุทยานวทิยาศาสตรใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดนโยบายและกลยทุธของคณะกรรมการอํานวยการ  
(2) บริหารและจดัหาทรัพยากรเพือ่พัฒนากิจการของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเจริญยิ่งขึ้น 
(3) กําหนดวิธีปฏิบัติงานเกีย่วกบัการบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

การเงินและพสัดุของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
(4) จัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตรเสนอตอคณะกรรมการ

อํานวยการ 
(5) ใหคําปรึกษาและใหความเหน็ชอบเกี่ยวกับงานของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรแก

ผูอํานวยการ 
(6) พิจารณาจดัตั้ง การรวม การยบุ การเลิก สวนงานของสํานกังานอุทยานวทิยาศาสตร 
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบเกีย่วกับการกําหนดอัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่และคุณสมบัติของ

บุคลากร รวมทั้งอัตราคาจาง 
(8) พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีของสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตร 
(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 
ขอ 12   ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบการบริหารงานและเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงาน

ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร และอาจมีรองผูอํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อชวยบริหารงานของ
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 

ใหอธิการบดีแตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
อํานวยการ 

ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกได เมื่อ
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย 
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เมื่อตําแหนงผูอํานวยการวางลง ใหอธิการบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการ 
 

ขอ 13 ผูอํานวยการ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(1) บริหารกิจการของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ใหเปนไปตามระเบยีบและขอบังคับของ

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
(2) กํากับ ควบคมุบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอืน่ของสํานักงานอุทยาน

วิทยาศาสตรใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการและสํานักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร 

(3) จัดทําแผนพัฒนาสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตร จัดทํางบประมาณประจําป ดําเนินการตาม
แผน รวมทั้งตดิตามประเมินผล การดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 

(4) จัดทํารายงานประจําปที่เกีย่วกับกจิการตางๆ ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหาร เพือ่พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ 

(5) อนุมัติการแตงตั้ง หรือถอดถอนบุคลากรของสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตร 
(6) เปนผูแทนของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรในกิจการทัว่ไป 
(7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 
ขอ 14 ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(6) คณะกรรมการมีมติไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะ

บกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
 

ขอ 15 การแบงสวนงาน และการจัดระเบียบบริหารภายในสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไป
ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
 

ขอ 16 การจัดทํางบประมาณและการเงินประจําปของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ใหเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  
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ขอ 17 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรที่มิใชขาราชการหรือลูกจางประจําใหมี
ฐานะเปนพนักงานของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากงาน การเลื่อนคาจาง    
การจายเงินประจําป วินัยการลงโทษ และสวัสดิการ รวมท้ังการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบของ
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรโดยคณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
 

ขอ 18 ผูอํานวยการจัดทํารายงานการสรุปและเสนอรายงานการดําเนินงานของสํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตรในทุกแผนงานเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในทุกรอบปงบประมาณ      
 

ขอ 19 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกคําสั่งหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ไมขัดตอระเบียบนี้  

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูวินิจฉัยและ
เสนออธิการบดี เพื่อใหความเห็นชอบ 

ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากไมระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหอธิการบดีมีอํานาจออก
คําส่ังหรือแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดตอระเบียบนี้ได 

 
  ประกาศ   ณ  วันที่       5        กรกฎาคม    พ.ศ. 2550 

 
 

(ลงชื่อ)     พลตํารวจเอกเภา      สารสิน 
                (เภา      สารสิน) 
                                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 


