
๑ 

 

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นที่ปรึกษำกลุ่ม 

หมวด ๒ กำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๓๕ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๓๗ จ ำนวน ๒ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๓๘ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

              -   (ไม่มปีระกำศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
หมวด ๒ มำตรำ ๓๕ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๗ 
    หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    รองอธิการบดีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๘  
    ผู้ชว่ยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ 

 ประเด็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไม่ใช่มี
เพียงสภามหาวิทยาลัย ควรมีสภาวิชการ 
สภาคณาจารย์ สภาพนักงาน เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย 
 
 

เหตุผลปรับ พ.ร.บ. :  
เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. 
มสธ. 6 ในมาตราที่ 27 "สภาวิชาการ", 
มาตราที่ 30 "สภาคณาจารย์" และ
มาตราที่ 32 "สภาพนักงานสาย
สนับสนุน" 
 
 

  ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ 
๒๕๕๐ 
   ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับ 
- ข้อ 1 ชื่อข้อบังคับ : ปรับชื่อข้อบังคับเป็น 
"ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ......... 

เหตุผลปรับข้อบังคับ : เพ่ือให้
สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. 6 

     ข้อ ๕ นิยาม - ข้อ 5 นิยาม : ใช้ตาม (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. 
6 มาตรา 4 ยกเว้น ค านิยามของ "รัฐมนตรี" 
ส าหรับค านิยาม "หน่วยงาน" ใช้ตาม (ร่าง) 
พ.ร.บ. มสธ. 6 มาตรา 9 และค านิยาม 
"ประชาคม" ใช้แทนด้วย "ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย" ตาม (ร่าง) พรบ.มสธ. 6 
มาตรา 4 

 



๓ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
  หมวด 1 บททั่วไป 

ข้อ 7- -ข้อ 10 
เห็นด้วยกับข้อบังคับเดิม  

 มำตรำ ๓๗ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้  
    (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
    (๒) ส าเร็จการศกึษาปริญญาหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่
น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น ตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  

หมวด ๒ คุณสมบัติของ
อธิการบดี 
ข้อ ๑๑ (๑) ได้รับปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่งจาก
มหาวิทยาลัย หรือ ได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
เทียบท่าจากมหาวิทยาลัย
อ่ืนหรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ พรบ. 
เสนอตัดบางวรรคในข้อ (๒) .... หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน ตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับ 
 - ข้อ ๑๑ (๑) ให้ใช้คุณสมบัติจาก พ.ร.บ.
มสธ. ๖ มาตรา ๓๗ 

เหตุผลปรับ พ.ร.บ. :  
เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรทางการศึกษา มิใช่องค์กรด้าน
ธุรกิจ/เอกชน จึงควรให้ความส าคัญ 
กับผู้มีความรู้ความสามารถในการ 
จัดการศึกษา/บริหารการศึกษา
เหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีมากกว่า 



๔ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
    นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๑ (๒) - (๗) ประเด็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับ 
  - ข้อ ๑๑ (๒) - (๗) คงเดิม แต่ให้เพ่ิมข้อ 
๑๑ (๘) โดยน ามากจาก (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. 
๖ มาตรา ๓๖ (๗) ต้องไม่เป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 

  ข้อ ๑๒ คุณลักษณะและ
คุณสมบัติของอธิการบดี
เพ่ิมเติม 
ข้อ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗  
คงเดิม 

- ให้เพ่ิมข้อ ๑๒ (๔) ในเรื่องของการมี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
(เดิมไม่ได้ระบุไว้) 

 

  ข้อ ๑๓ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

- มีการปรับแก้ไข "ข้อ 13 องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ" ดังนี้ 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธาน
กรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

 



๕ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
  (3) ผู้แทนจากสภาวิชาการ จ านวนหนึ่งคน   
เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์  จ านวน 
สองคน เป็นกรรมการ 
  (5) ผู้แทนจากสภาพนักงานสายสนับสนุน 
จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
  (6) ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่า จ านวน 
หนึ่งคน เป็นกรรมการ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า
มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าได้
หรือไม่ เพราะมีเงื่อนไขในการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลและการเสียภาษีเข้ามา
เกี่ยวข้อง) 
  (7) ผู้แทนจากสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 
จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
  (8) กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทน
สภาวิชาการ) จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

  ข้อ ๑๔ การเป็นกรรมการ
แทน 

- เนื้อหาสาระคงเดิมตามข้อบังคับ มสธ. ว่า
ด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ 2550 แต่
เปลี่ยนชื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้สอดคล้องกับข้อ 13 ดังกล่าวข้างต้น 
 

 



๖ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
  ข้อ ๑๕ อ านาจหน้าที่ของ

กรรมการ 
- คงเดิม  

  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาอธิการบดี 

- เปลี่ยนชื่อหมวดตามชื่อข้อบังคับฯ ที่ปรับ
ใหม่ เป็น "หมวด 4 หลักเกณฑ์และการสรร
หาอธิการบดี" 

 

  ข้อ ๑๖ ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
   ก. ขั้นตอนการศึกษา
สถานะของมหาวิทยาลัย 
   (๑) ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาคม โดย
ผ่านสภาวิชาการ........ 

- นอกจากสภาวิชาการแล้ว ควรเพิ่ม "สภา
คณาจารย์ และสภาพนักงานสายสนับสนุน" 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. 
มสธ. 6 และข้อบังคับข้อที่ 13 

     ข. ขั้นตอนการเสนอชื่อ 
   (๑) แจ้งหน่วยงานให้
พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าหน่งอธิการบดี
หน่วยงานละไม่เกินห้าชื่อ 
   (๒) แจ้งสมาคมสุโขทัย
ธรรมาธิราชให้เสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งไม่เกิน
ห้าชื่อ 

- ปรับจ านวนชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีจาก ไม่เกินห้าชื่อ เป็น ไม่เกิน 
สามชื่อ 

เพ่ือความเข้มข้นในการพิจารณาเสนอ
รายชื่อของแต่ละหน่วยงาน 



๗ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
     ค. ขั้นตอนการสรรหา

และกระบวนการสรรหา 
   (๑) ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเสาะหา คัดเลือก
และกลั่นกรองในลักษณะที่
เข้มข้นเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้
วิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วนตามที่
คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ 
โดยอาจจัดให้มีการ
สัมภาษณ์บุคคลส าคัญหรือ
กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 
   (๖) ให้คณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้
ผู้ที่เหมาะสม 

 
 
- เห็นควรให้คณะกรรมการประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ประชาคม
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
- เห็นควรเพิ่มในท้ายประโยคว่า "ตามเกณฑ์
ก าหนดไว้ใน (1) 

 
 
- เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 มำตรำ ๓๘ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ไม่มีข้อบังคับของ มสธ. มา
ก่อน 

- เพ่ิมข้อบังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) 
พ.ร.บ. มสธ. 6 มาตรา 38 เป็นดังนี้ 
 ชื่อข้อบังคับ "ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยคณุสมบัติของ
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ........ 
    ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย

 



๘ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
คุณสมบัติของรองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี พ.ศ. ......." 
    ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศเป็นต้นไป 
    ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
            "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
            "รองอธิการบดี" หมายความว่า  
รองอธิการบดีมหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
            "ผู้ช่วยอธิการบดี" หมายความว่า 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
    ข้อ 4 รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่นเดียวกับอธิการบดี ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และการสรรหา
อธิการบดี 
     ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 



๙ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
        (1) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
         (2) มีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา
ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
อ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

   ข้อเสนอแนะ 
1. ในหัวข้อ "เมื่ออธิการบดีได้รับการ

โปรดเกล้าฯ เห็นควรจะต้องท า
สัญญาเป็นข้อตกลงร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่ระบบการ
ประเมินผลอธิการบดีตามหลักธรร
มาภิบาล 

 



๑๐ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
2. เห็นควรให้น าผลจากการระดม

สมองครั้งนี้กลับไปจัดท าข้อมูลให้
แล้วเสร็จและส่งข้อมูลย้อนกลับไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้รับรู้
รับทราบร่วมกัน 

 

 


