
๑ 
 

 
 

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษำกลุ่ม 

หมวด ๒ กำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๒๗ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๓๐ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๓๒ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

             -    (ไม่มปีระกำศ) 

  

 

 

 

 

 



๒ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
หมวด 2  
มำตรำ ๒๗  ให้มีสภาวิชาการ 
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน 
กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย คณบดี 
ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารส่วนงานอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 
    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของประธาน
และกรรมการ ตลอดจนการประชุม
และการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

  
วิธีกำรได้มำ (ความเห็นเบื้องต้นกลุ่ม3) 
 - ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ที่เลือก
จากคณาจารย์ประจ าคณะ จ านวน
คณะละ 1 คน 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 - ผู้แทนคณาจารย์ประจ าด ารง
ต าแหน่งคราวละ สองปี แต่อาจได้รับ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  
 

 
มำตรำ ๒๗  ให้มสีภาวิชาการ 
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน 
คณบดี ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารส่วน
งานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า  
ศาสตราจารย์ประจ า เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งกับผู้แทนคณาจารย์ประจ าที่
คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ประจ า
คณะ คณะละหนึ่งคน เป็นกรรมการ    
 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการ
ด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

 
พ.ร.บ. 
 - ปรับแก้ไข พ.ร.บ. ร่าง 6  โดยตัด
ข้อความบางส่วนใน ร่าง 6 ออก และ
น าเอาเนื้อหาข้อความใน พ.ร.บ. ฉบับปี 
2521 มาตราที่ 16 มาเพ่ิมเติมในเนื้อหา
ของ พ.ร.บ. ร่าง 6 ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 
ข้อบังคับ 
 - เนื่องจากตัดข้อความใน พรบ.มาตราที่ 
27 “กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย” จึงไม่
ต้องออกข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 



๓ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
มำตรำ ๒๘  สภาวชิาการมีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
   (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   (๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์
และผู้ท างานวิจัยเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ก ากับและดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  
 (๔) ประมวลและประเมิน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
วิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประจ าทุกปี 
   (๕) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิด
สอน รวมทั้ง การปรับปรุง การยุบรวม 
และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

 
 

  ใช้ พ.ร.บ. มสธ พ.ศ. 2521  

มำตรำ ๑๘  

สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 

 

 

 

  (๑) พิจารณาก าหนดหลักสูตร การ

สอนและการวัดผลการศึกษา  

  (๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยการให้

ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

อนุปริญญาและประกาศนียบัตร  

    (๓) อนุมัติกำรให้สัมฤทธิบัตร

และวุฒิบัตร 

    (๔) เสนอสภามหาวิทยาลัยการ

อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิด

- ใช้ พ.ร.บ. มสธ. 2521 เป็นแนวทำง

ในกำรก ำหนด พ.ร.บ. เนื่องจำก 

สภำวิชำกำรเป็นจุดแข็งของ

มหำวิทยำลัย แต่มีกำรปรับปรุง

เนื้อหำ/ข้อควำม ที่ปรำกฏใน พ.ร.บ.

ร่ำง 6 เข้ำไปเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดควำม

สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นดังนี้ 

ข้อ 1 (คงเดิม) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ.

2521   

ข้อ 2 (สอดคล้อง พ.ร.บ.ร่ำง 6 ข้อ 6)  

 

 

ข้อ 3 (ใช้  พ.ร.บ.ร่ำง 6 ข้อ 7) 

 

ข้อ 4 (สอดคล้อง พ.ร.บ.ร่ำง 6 ข้อ 5) 

 

 



๔ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
   (๖) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การอนุมัติการให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร 
   (๗) อนุมัติการให้สัมฤทธิบัตรและ
วุฒิบัตร 
   (๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการ
สมทบของสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัด
การศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
ตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
   (๑๐) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ
แก่อธิการบดีและปฏิบัติ  

สอน รวมทั้ง การปรับปรุง การยุบรวม 

และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  

   (๕) พิจารณาการรับหรือกำรยกเลิก

การสมทบสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้า

สมทบในมหาวิทยาลัย 

  (๖) เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

  (๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การแต่งตั้งและถอดถอน  ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

(๘) จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา 

การวิจัย และการบริการทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น  

(๙) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภา

มหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

 

            

ข้อ 5 (สอดคล้อง พ.ร.บ.ร่ำง 6 ข้อ 8) 

 

 

ข้อ 6 (คงเดิม) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. 

2521   

 

ข้อ 7 (คงเดิม) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. 

2521   

 

 

ข้อ 8 (สอดคล้อง พ.ร.บ.ร่ำง 6 ข้อ 2) 

 

 

ข้อ 9 (สอดคล้อง พ.ร.บ.ร่ำง 6 ข้อ 

1,4,10,11) 



๕ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
   หน้าที่อื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย 
   (๑๑) พิจารณาวินิจฉัยและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

  (๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ ตามที ่

สภาวิชาการมอบหมาย อันอยู่ในอ านาจ

และหน้าที่ของสภาวิชาการ  

 

ข้อ 10 (สอดคล้อง พ.ร.บ. ร่ำง 6  

ข้อ 9 ) 

 

มำตรำ ๓๐ สภำคณำจำรย์  
ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย 
ประธานและกรรมการ ซึ่งมาจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายอาจารย์  
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการ
ด าเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 วิธีกำรได้มำ 
- สภาคณาจารย์ ไดม้าจากผู้แทนคณะ 
และส านัก/สถาบัน ส่วนงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านักที่มพีนักงาน
มหาวิทยาลัยสายอาจารย์จ านวน
หน่วยงานละ 1 คน  
 - กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่
เกินกึ่งหนึ่ง ของจ านวนผู้แทนหน่วยงาน
ตามข้อ 1 
คุณสมบัติ 
 - ให้สภาคณาจารย์ มีต าแหน่งประธาน 
รองประธาน และต าแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่ง
เลือกจากกรรมการที่ได้รับเลือก 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

มำตรำ ๓๐ สภำคณำจำรย์  
   ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย 
ประธานและกรรมการ ซึ่งมาจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายอาจารย์  
 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการ
ด าเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 

 พ.ร.บ. 
- เห็นชอบตาม พ.ร.บ. ร่าง 6 มาตราที่ 
30 เนื่องจากเป็น มาตราใหม่ใน พ.ร.บ. 
 
ข้อบังคับ 
- จ านวนกรรมการสภาคณาจารย์
จ านวนไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย 2 
ส่วน 1. ผู้แทน จ านวน 14 คน  2. 
เลือกตั้งอีกไม่เกิน 7 คน และมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 3 ปี เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความคล่องตัวและต่อเนื่อง 



๖ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
 - วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กำรด ำเนินงำน 
- ให้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
ส านักงานอุปกรณ์ และงบประมาณให้
เพียงพอ 

มำตรำ ๓๑ สภาคณาจารย์ มีอ านาจ
และหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
เผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
  (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคี
ของคณาจารย์ 
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัย  

 มำตรำ ๓๑ สภาคณาจารย์ มีอ านาจ
และหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
เผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
   (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคี
ของคณาจารย์ 
   (๔) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์
และผู้ท างานวิจัย เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณ  

- มีกำรปรับปรุง เพิ่มเติม เนื้อหำ ที่
ปรำกฏใน พ.ร.บ.ร่ำง 6 มำตรำทื่ 31 
เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4  เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ 
สภาคณาจารย์ (อ้างอิงตาม พ.ร.บ.  
ม.มหิดล) 
 



๗ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
   (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

  (๕) ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางด้าน
ทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์  
  (๖) เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัย  
 
  (๗) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ  
  (๘) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ
อันชอบธรรมของคณาจารย์
มหาวิทยาลัย  
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

ข้อ 5 เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของสภา
คณาจารย์ (อ้างอิงตาม พรบ. ม.มหิดล) 
 
ข้อ 6 เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ 
สภาคณาจารย์ (อ้างอิงตาม พ.ร.บ. 
ทุกมหาวิทยาลัย) 
ข้อ 7 เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ 
สภาคณาจารย์ (อ้างอิงตาม พ.ร.บ.  
ม.ราชภัฏ)  
 
ข้อ 8 เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ 
สภาคณาจารย์ (อ้างอิงตาม พ.ร.บ.  
ม.มหิดล) 

   มำตรำ ๓๒ ให้มีสภาพนักงาน 
ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ 
ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย 

 วิธีกำรได้มำ 
- สภาพนักงาน ได้มาจากผู้แทนส านัก/
สถาบัน ส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

มำตรำ ๓๒  ให้มีสภาพนักงาน 
ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ 
ซ่ึงมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 

 พรบ. 
- เห็นชอบตาม พ.ร.บ. ร่าง 6 มาตราที่ 
32 เนื่องจากเป็น มาตราใหม่ใน พ.ร.บ. 
ข้อบังคับ 



๘ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการ
ด าเนินงานของสภาพนักงาน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ส านักที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน  
-  กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่
เกินก่ึงหนึ่ง ของจ านวนผู้แทนหน่วยงาน 
 
คุณสมบัติ 
- ให้สภาพนักงาน มีต าแหน่งประธาน 
รองประธาน และต าแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่ง
เลือกมาจากกรรมการที่ได้รับเลือก 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 - วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กำรด ำเนินงำน 
- ให้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน 
ส านักงานอุปกรณ์ และงบประมาณให้
เพียงพอ 

   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการ
ด าเนินงานของสภาพนักงาน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

- จ านวนกรรมการสภาพนักงาน ยังไม่
ก าหนด เนื่องจากต้องรอความชัดเจน
ของโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  
- มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เพื่อให้
การด าเนินงานมีความคล่องตัวและ
ต่อเนื่อง 

มำตรำ ๓๓ สภาพนักงานมีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

 
มำตรำ ๓๓ สภาพนักงานมีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

- มีกำรปรับปรุงเนื้อหำ พ.ร.บ. ร่ำง 6 
มำตรำที่ 33 เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์
มำกยิ่งขึ้นดังนี้ 
 
 



๙ 
 

 
 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
เผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
   (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคี
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
   (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
เผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
   (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคี
ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย  
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
   (๕) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน
สายสนับสนุน  
   (๖) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับพนักงานและ
ระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการด้วยกัน 
   (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 เพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
สภำพนักงำน (อ้ำงอิงตำม พ.ร.บ. 
ม.เชียงใหม่) 
ข้อ 6 เพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
สภำพนักงำน (อ้ำงอิงตำม  
ม.ธรรมศำสตร์) 
 

 
 

 
 


