ความเปนมา

Road Map
การปรับโครงสราง แบงหนวยงาน และปรับระบบบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกสวนงาน และการแบงหนวยงาน หนวยงานยอยของสวนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยสาระสําคัญของกรอบเวลาในการดําเนินการปรับโครงสรางและแบงหนวยงานตามขอบังคับนี้ภายใน 2 ป
บทเฉพาะกาล
ขอ 30 ใหสวนงานดําเนินการปรับโครงสรางและแบงหนวยงาน ตามขอบังคับนี้ภายใน 2 ป นับจากวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ในระหวางการดําเนินการปรับโครงสรางและแบง
หนวยงาน ใหหนวยงานยังคงเปนเชนเดียวกับที่เปนอยูในวันกอนวันที่ประกาศใชขอบังคับนี้ ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง หนวยงานในกํากับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555
สรุป
โครงสรางและแบงหนวยงานแบบเดิมจะหมดอายุบังคับใชภายในวันที่ 4 เมษายน 2561
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Road Map การปรับโครงสราง แบงหนวยงาน และปรับระบบบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร
แตงตั้งกรรมการ/
อนุกรรมการ
กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน

มิ.ย.59

แตงตั้ง
กรรมการ/
อนุกรรมการ
ปรับโครงสราง
และระบบ
บริหาร

รับฟงความเห็นการปรับโครงสราง แบงหนวยงาน
และระบบสนับสนุนบริหารจัดการ

ก.ค.59

ส.ค.59

รับฟงความเห็นการจัดตั้งสาขาวิชา
และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ จากผูบริหารและบุคลากร
ระดับภาควิชา

รับฟงความเห็นระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ จากบุคลากร
สายสนับสนุน

ก.ย. – ต.ค.
59

จัดทํา (ราง)
การปรับโครงสราง
และแบงหนวยงาน

กําหนดโครงสรางและแบงหนวยงาน

พ.ย. – ธ.ค.
59

ประชาพิจารณ
(ราง)
การปรับโครงสราง
และแบงหนวยงาน

ม.ค. – มี.ค.
60

เม.ย.60

ที่ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาใหความ
เห็นชอบ (ราง)
การปรับโครงสราง
และแบงหนวยงาน

มหาวิทยาลัย
พิจารณา

พ.ค.60 –
4 เม.ย.61

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

มข.ออก
ประกาศ
ปรับโครงสราง
และแบง
หนวยงาน
(คณะ
วิทยาศาสตร)
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ปฏิทินการดําเนินงาน
ลําดับ
1.

วัน-เดือน-ป
13 มิถุนายน 2559

2.

5 กรกฎาคม 2559

3.

14 กรกฎาคม 2559

4.

กรกฎาคม – สิงหาคม
2559
22 ก.ค./25 ก.ค./26
ก.ค./29 ก.ค./1 ส.ค.
3 ส.ค./5 ส.ค.

ขั้นตอนและกิจกรรม
ลงนามคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการปรับโครงสราง
หนวยงานและระบบบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร
ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร
ภายในคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1

ผูรับผิดชอบ
คณบดี

ผูเกี่ยวของ
งานนโยบายและแผน

ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ

คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนวยงานและ
ระบบบริหารภายในคณะ
วิทยาศาสตร

ประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร
ภายในคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1

ทีมเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ปรับโครงสรางฯ

รับฟงความเห็นการจัดตั้งสาขาวิชา และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ จากผูบริหารและบุคลากรระดับภาควิชา

ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ

คณะอนุกรรมการปรับ
โครงสรางหนวยงานและ
ระบบบริหารภายในคณะ
วิทยาศาสตร
คณบดี/รองคณบดี

(1) ภาควิชาคณิตศาสตร
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

บุคลากรภาควิชา
คณิตศาสตร
บุคลากรภาควิชาเคมี
บุคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา
บุคลากรภาควิชาชีวเคมี
บุคลากรภาควิชาชีววิทยา
บุคลากรภาควิชาฟสิกส
บุคลากรภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร

ผลที่ได
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการและ
อนุกรรมการฯ
ไดนโยบาย ทิศทางและแนว
ทางการดําเนินงานในการปรับ
โครงสราง แบงหนวยงาน และ
ปรับระบบบริหารของหนวยงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร
ไดแนวทางการดําเนินการ

ไดผลรับฟงความเห็นการจัดตั้ง
สาขาวิชา และระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
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ลําดับ

5.

6.

วัน-เดือน-ป

กรกฎาคม – สิงหาคม
2559

1 – 7 กันยายน 2559

ขั้นตอนและกิจกรรม
(8) ภาควิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
(9) ภาควิชาสถิติ
รับฟงความเห็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ จากบุคลากรสาย
สนับสนุน

(1) สนับสนุนการปฏิบัติการ
(2) สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สนับสนุนดานอาคารสถานที่ (ซอมแซม บํารุงรักษา และขอ
ใชสถานที่)
(4) สนับสนุนดานพัสดุ (จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ)
(5) สนับสนุนการขอใชและเบิกจายเงิน
(6) สนับสนุนดานสารบรรณ / บริหารบุคคล
(7) สนับสนุนดานแผน ยุทธศาสตรและจัดหาทรัพยากร
(งบประมาณ อัตรากําลัง ครุภัณฑ)
(8) สนับสนุนดานการจัดการศึกษา
(9) สนับสนุนดานพัฒนานักศึกษา
(10) สนับสนุนดานวิจัยและบริการวิชาการ
ประมวลผลจากเวทีรับฟงความเห็นและ (ราง) ขอเสนอการจัดตัง้
สาขาวิชา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

ผูรับผิดชอบ

ทีมเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ปรับโครงสรางฯ

ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ

ผูเกี่ยวของ
บุคลากรภาควิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
บุคลากรภาควิชาสถิติ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผนฯ
หัวหนางาน
หัวหนาหนวย
ตัวแทนภาควิชา/หนวยงาน

ผลที่ได

ไดผลรับฟงความเห็นระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

(1) รายงานผลการรับฟง
ความเห็น
(2) (ราง) ขอเสนอการจัดตั้ง
สาขาวิชาและระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ
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ลําดับ
7.

วัน-เดือน-ป
8 กันยายน 2559

ขั้นตอนและกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร
ภายในคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2

ผูรับผิดชอบ
ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ

8.

9 กันยายน 2559

ประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร
ภายในคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2

ทีมเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ปรับโครงสรางฯ

9.

10 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร
ภายในคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 3

ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ

10.

23 ธันวาคม 2559

เวทีประชาพิจารณ (ราง) ปรับโครงสรางแบงหนวยงาน และระบบ
บริหารภายในคณะวิทยาศาสตร

11.

9 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร
ภายในคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 5

ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ
ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ

12.
13.

10 – 31 มีนาคม 2560 ปรับแก (ราง) ปรับโครงสรางแบงหนวยงาน และระบบบริหารภายใน ทีมเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางฯ
20 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา (ราง) ปรับ คณะกรรมการ
โครงสรางแบงหนวยงาน และระบบบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร ประจําคณะ
วิทยาศาสตร

ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนวยงานและ
ระบบบริหารภายในคณะ
วิทยาศาสตร
คณะอนุกรรมการปรับ
โครงสรางหนวยงานและ
ระบบบริหารภายในคณะ
วิทยาศาสตร
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนวยงานและ
ระบบบริหารภายในคณะ
วิทยาศาสตร
บุคลากรคณะวิทยาสาสตร
ทุกคน
คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนวยงานและ
ระบบบริหารภายในคณะ
วิทยาศาสตร

ทีมเลขานุการคณะกรรมการ
ปรับโครงสรางฯ

ผลที่ได
ได (ราง) การจัดตั้งสาขาวิชา
และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ
ไดแนวทางการดําเนินการ

6
ลําดับ
วัน-เดือน-ป
ขั้นตอนและกิจกรรม
14. 20 – 27 เมษายน 2560 ปรับแก (ราง) ปรับโครงสรางและแบงหนวยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร
15.
28 เมษายน 2560 สง (ราง) ปรับโครงสรางและแบงหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร
16.
17.
18.

พฤษภาคม 2560 –
3 พฤษภาคม 2561

ผูรับผิดชอบ
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน

กองแผนงานวิเคราะหกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพิจารณา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแบงหนวยงาน คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแบงหนวยงานภายใน
กองแผนงาน
คณะวิทยาศาสตร

ผูเกี่ยวของ
ทีมเลขานุการคณะกรรมการ
ปรับโครงสรางฯ

ผลที่ได

(ราง) ปรับโครงสรางและแบง
หนวยงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
เกี่ยวกับการแบงหนวยงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร

