
๑ 

 

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย เป็นทีป่รึกษำกลุ่ม 

         หมวด ๒ กำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๒๑ จ ำนวน ๓ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๒๔ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ  

- มำตรำ ๒๖ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ  

- มำตรำ ๒๙ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ  

- (ไม่มปีระกำศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
   มำตรำ ๒๑ ให้มีสภามหาวทิยาลัย ประกอบด้วย  
   (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง  
   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสาม
คนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
   (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ 
อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงานสาย
สนับสนุน  
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือก
จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
หรือส านัก  
   (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าที่ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
   (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือก
จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

 ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิควรมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งเป็นกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ตาม (๓) นั้น ปัจจุบันมิได้มีสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีแต่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเห็นควร
ก าหนดให้นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งแทนนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช   
๓. ในวรรคท้ายควรก าหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคน
หนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี และ
สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้” เพ่ือ
ปลายเปิดในเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นายสิรภพฯ และนางภัทราภรณ์ฯ  เห็นควรให้น าข้อความว่า “ทั้งนี้ ต้องสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน และจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์จ านวนหนึ่งคน” 
ในวรรคสอง น ามาก าหนดไว้ใน (๒) เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และควรที่
จะก าหนดไว้ด้วยกัน   

 



๓ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  
   คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
จ านวนหนึ่งคน และจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
จ านวนหนึ่งคน   
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
    ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลยั และ 
ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายก 
สภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และในกรณีท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือเม่ือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 



๔ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
    ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรำ ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้
รวมถึง 
   (๑) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
   (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดของ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับส าหรับส่วน
งานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 
   (๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  
ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ 
   (๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าว 

 (๑) ตาม (๑๗) ควรก าหนดว่า “ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของอธิการบดี   ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล” เพ่ือให้การประเมิน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 



๕ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
   (๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการ
ยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
   (๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม หรือการ ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
   (๗) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
   (๘) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  
   (๙) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
   (๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  
   (๑๑) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่ง
ทุนและทรัพยากรอ่ืน 
   (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 



๖ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
   (๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย      
   (๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงินลงทุนหรือร่วมลงทุน
ตามมาตรา ๑๕ (๔) วรรคสอง 
   (๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้ง
องค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม 
มาตรา ๑๕ (๗) 
   (๑๖) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอ
รายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
   (๑๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี    
   (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้ว
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
   (๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่
มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
   มำตรำ ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๔) (๕) และ (๖)  

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

 ๑. นายสิรภพฯ นางจิตนาฯ และนางภัทราภรณ์ฯ  เสนอขอให้ตัดค าว่า 
“ถึงท่ีสุด” ตาม (๕) ออก 
๒. นางอมราฯ กับนางภัทราภรณ์ฯ  เห็นควรก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๒๑ (๒) (๔) (๕) และ (๖) คราวละ ๒ ปี  

 



๗ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง 

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑(๒) (๔) (๕) และ (๖) พ้น

จากต าแหนง่เมื่อ  

   (๑) ตาย  

   (๒) ลาออก 

   (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 

   (๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น  

   (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

   ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้

ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

   ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบวาระและได้ทรง

 
 



๘ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใด

ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ

วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง

เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง

ต าแหน่งแทนก็ได้ 

    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่ 
ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่
แล้ว 



๙ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
   มำตรำ ๒๔ เพ่ือให้การด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
   (๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   (๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
   (๔) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 
   (๕) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
   (๖) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง รวมทั้งการด าเนินงานและค่าตอบแทนหรือ
ประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ๑. ผศ.ดร. สมปฤณฯ กับ ผอ.ประดิษฐ์ฯ เห็นว่า หากก าหนดให้มี
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามมาตรานี้จ านวน ๖ คณะ
กรรมการฯ ก็เห็นควรให้คงไว้เช่นเดิม  แต่หากเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารงานอาจน าไปก าหนดไว้ในข้อบังคับแทนและอาจจะ
ตัดมาตรานี้ออกก็ได้ 
๒. นายสิรภพฯ  ผอ.ชูจิตรฯ  และนางอมราฯ เห็นว่า ควรตัด
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตาม (๒) ออก เนื่องจากเป็น
ในเรื่องเชิงบริหาร และเห็นว่าขณะยังไม่มีความจ าเป็นที่จะคงมี
คณะกรรมการชุดนี้อยู่  แต่หากในอนาคตหากมหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการดังกล่าวก็สามารถน าไปก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ โดยอาศัยอ านาจตามมมาตรา ๒๓ (๒) 
และ (๑๘) 
 

 

มำตรำ ๒๖  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้  

(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัย   
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
๑. ใน (๕) ควรก าหนดว่า “ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี ตาม
อ านาจและหน้าที่ท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย และตามมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง” 
 

 



๑๐ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
และการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง หรือ 
การยุบเลิก หน่วยงานภายในของส่วนงาน 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามอ านาจ
และหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย และตามมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   
   (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี 
     การประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
 

   มำตรำ ๒๙  การประชุมและวิธีด าเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรให้น ามาตรา ๒๙ ไปไว้เป็นมาตราต่อท้ายมาตรา ๒๓ 

 

ควำมเห็นในประเด็นต่ำง ๆ  
มำตรำ ๒๗ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น

ประธาน กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารส่วน

งานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภา
วิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ๑. องค์ประกอบของสภาวิชาการควรก าหนดองค์ประกอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะบุคคลภายในเหมือนกับ พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ๒๕๒๑  
ไม่ควรก าหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และควร
ก าหนดให้ศาตราจารย์ประจ าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต าแหน่ง 

 



๑๑ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
มำตรำ ๒๘  สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 

    (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

    (๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัย

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ก ากับและดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณดังกล่าว 

    (๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และ

จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 

    (๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร

การศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง การปรับปรุง การยุบรวม 

และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

    (๖) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการให้

ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร

บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

    (๗) อนุมัติการให้สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร 

    (๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือ

 ๑. เห็นควรให้อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ตาม (๓) ที่ก าหนดว่า 
“จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพ่ือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยและก ากับและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าว” ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์ตามมาตรา ๓๑ 
๒. ควรก าหนดให้สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 



๑๒ 

 

พรบ. (ร่ำง 6) ข้อบังคับ ประเด็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต เหตุผล 
การยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืน

ตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย

ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒ 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

    (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่

ของสภาวิชาการ 

    (๑๐) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการแก่อธิการบดีและ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี

มอบหมาย 

    (๑๑) พิจารณาวินิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
มำตรำ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาคุณภาพ
และเพ่ิมพูนวิทยฐานะของประชาชน โดยให้การศึกษา ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนำและ
ถ่ำยทอดนวัตกรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

 ๑. ควรพิจารณาทบทวนค าว่า “พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม” ว่ามี
ความ จ าเป็นต้องระบุใน พรบ. หรือไม่  ซึ่งถ้าหากระบุใน พ.ร.บ. 
จ าเป็นต้องน าไปถ่ายทอดสู่พันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดเป็น 
พันธกิจใหมห่รือไม่  
 

 

 


