
๑ 

    ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๕ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำกลุ่ม 

รับผิดชอบด ำเนินกำร หมวด ๒ กำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๔๑ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๔๒ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๔๔ จ ำนวน ๒ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๔๕ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

          -    (ไม่มีประกำศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
หมวด ๒  
มำตรำ ๔๑ ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่ง
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของคณะ และจะให้มีรอง
คณบดีตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่
จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
มิได้ เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รอง
คณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๑. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ

แต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรอง
คณบดี 

 
ข้อเสนอแนะ พ.ร.บ. : 

ควรระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามา
ด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องท าการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 
เพ่ือเป็นหลักประกันในการบริหาร 

งานคณะจะถูกบริหาร โดยบุคคลที่เป็น 
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกบรรจุไว้ใน 
พ.ร.บ. มากกว่าข้อบังคับ 

มำตรำ ๔๒ ในสถาบัน ส านัก หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้มี
ผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดขอบ

๒. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และ
ถอดถอนผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ข้อเสนอแนะข้อบังคับ : 
1. มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์

ทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ

การบริหารหน่วยงานตั้งแต่ระดับฝ่าย

 



๓ 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
การบริหารงานของสถาบัน ส านัก หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
ส านัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรอง
ผู้อ านวยการตามจ านวนที่คณะ
กรรมการบริหารมหาลัยก าหนด เพ่ือท า
หน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีผู้อ านวยการ
มอบหมายก็ได้    

ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ เมื่อผู้อ านวยการพ้นจาก
ต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการ พ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

หรือเทยีบเท่า หรือต าแหน่งบริหารอ่ืน 
ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี   

3. ผู้อ านวยการส านักหรือสถาบัน ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องสามารถ
ปฏิบัติงานในส านักหรือสถาบันได้เต็ม
เวลา 

 

มำตรำ ๔๓ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี   
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

๓. เรื่อง การจัดระบบบริหารงานในคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

- 
เห็นชอบตาม (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. (ร่าง 6) 



๔ 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
หรือส านัก จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกิน
หนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะ
รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่ง
ต าแหน่งแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

มำตรำ ๔๔ การจัดระบบบริหารงานใน

คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วน

งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

เรียนการสอน จัดให้มีคณะกรรมการ

ประจ าส่วนงาน และส่วนงานที่ไม่ได้มี

หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จะจัดให้

มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานด้วย

หรือไม่ก็ได้ 

    เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน

ในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วน

งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

๓. เรื่อง การจัดระบบงานในคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

ข้อเสนอแนะ : 
๑. ข้อบังคับองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบริหารคณะ ควรเป็น
คณาจารย์ประจ าคณะเป็นส่วนใหญ่ 
และอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหารคณะ และ
ที่มาของคณะกรรมการบริหารคณะ 
มาจากคณาจารย์ประจ าในคณะนั้น
เป็นผู้เลือก 

๒. ข้อบังคับองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน/ส านัก 

ข้อเสนอแนะ พ.ร.บ. : 
ควรมีการยกร่างมาตรา 44 ใหม่

ทั้งหมดโดยแยกเป็น 2 มาตรา คือ 
1. มาตราที่ว่าด้วยการบริหารงานคณะ 
และ  
2. มาตราที่ว่าด้วยการบริหารงานสถาบัน/

ส านัก  
ในส่วนมาตราที่ว่าด้านการบริหารงาน

คณะ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการ
ด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหาร
คณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

 
1. เพ่ือให้สะท้อนกับภารงานที่รับผิดชอบ 

และสอดคล้องกับมาตรา 41 และ 42 
ที่แยกกันคนละมาตรา 

2. เหตุผลที่ต้องมีคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารง

ต าแหน่ง คณบดี ผู้อ านวยการ หรือ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

หรือส านัก ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

เฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

    ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรค

สอง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดี

ก าหนด  

    ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในระดับ

ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า มีวาระการ

ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอด

ถอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน 
หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย และอาจมี
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ก็ได้ 

 

มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ควรมีการระบุอ านาจหน้าที่ 

พิจารณาด าเนินงานด้านบริหารและ
วิชาการของคณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ
มอบหมาย  

  

 
อ านาจหน้าที่ยกมาจาก พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. 
2521 
 
 
 
 
 
 



๖ 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
  ในส่วนทีว่่าด้วยการบริหารงานสถาบนั/

ส านัก ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน/
ส านัก องค์ประกอบ จ านวน คณุสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการ
ด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหาร
สถาบนั/ส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน/
ส านักมีหนา้ที่ด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

 

 ย่อหน้าที่ 4 ตัดทิ้ง เนื่องจากไม่มีที่มาที่ไป     เนื่องจากในมาตรา 9 กล่าวถึงแค่ระดับ
สถาบนั/ส านัก ไมไ่ด้ระบุถึงผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



๗ 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
มำตรำ ๔๕  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การ
มอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตลอดจน
การมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่ 
แทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด
เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มี
อ านาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทน ท า
หน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมี
อ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทน 

๕. เรื่อง การรักษาการแทน การมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตลอดจน
การมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ : 
ควรระบุต าแหน่งหรือคุณสมบัติของ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนให้เทียบเคียงกับผู้มี
อ านาจ 

- 

เห็นชอบตาม (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. (ร่าง 6) 

 

 


