
 

แบบสรุป 

รายงานผลการศึกษาระบบการบริหารงานและโครงสร้างเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
           เพ่ื อ ให้ ก าร เต รียมการและด า เนิ น งาน เรื่ อ งการป รั บ สถานภ าพ เป็ นมห าวิท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
       1 . ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ โค ร งส ร้ า ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่ 2547/2552 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รับผิดชอบการเสนอแนะและจัดท ารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดกรอบแนวคิด  แนวทาง
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานและกระบวนงานที่ส าคัญต่าง ๆ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
และระเบียบที่จ าเป็นในการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัย 
       2. คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน ฯ แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบงานเพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามค าสั่งคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน ฯ  
ที่ 2934/2552 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการศึกษาและยกร่างระบบงานในเรื่องที่รับผิดชอบเพ่ือรองรับ ในการที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน ฯ  
   2.1 คณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบวิชาการ 
  2.2 คณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบโครงสร้างการจัดองค์กร การจัดส่วนงาน กระบวนการบริหารจัดการ  
และการจัดการทั่วไป 
  2.3 คณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบบริหารงานบุคคล 
   2.4 คณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน การพัสดุและตรวจสอบภายใน 
       3. คณะผู้รับผิดชอบศึกษาและยกร่างระบบในความรับผิดชอบน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการปรับระบบ  
การบริหารงาน ฯ อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการประชุมเข้มเพ่ือพิจารณาร่วมกันของทุกระบบ เมื่อวันที ่18- 19 กุมภาพันธ์ 2554   
       4.  คณะผู้รับผิดชอบทุกคณะพิจารณาปรับรายละเอียดตามมติที่ประชุมเข้มและน าเสนอคณะกรรมการปรับ
ระบบการบริหารงาน ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน การประชุมครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2555 
ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาโดยสรุปของแต่ละระบบ ดังนี้ 
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ระบบวิชาการ 
 
1.แนวทางพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
    1.1 การจัดการศึกษา 
  1.1.1 ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตผสมผสานการจัดการศึกษาทุกรูปแบบผ่านการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อประสมที่
สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ความพร้อมของนักศึกษา / ผู้เรียน / ประชาชน 
  1.1.2 รักษาจุดเด่นและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาทางไกล สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ บริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1.1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ผสมผสานวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
มีความยืดหยุ่น หลากหลายในการเลือกใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาตามความพร้อมแต่ละบุคคล 
 
 
  1.1.4 จัดระบบการประเมินนักศึกษา / ผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกล 
  1.1.5 จัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพทั้งการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
  1.1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนาคุณภาพ 
เข้าสู่ระดับสากลรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา 
  1.1.7 สร้างคลังความรู้ที่ทันสมัยทั้งในส่วนคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทันสมัย  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ความรู้ 
ทางวิชาการและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  1.1.8 จัดระบบพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินพันธกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
    1.2  การวิจัย 
  1.2.1 งานวิจัยทุกประเภทมีคุณภาพตามมาตรฐาน  การส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนต้องท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
บทบาทความเป็นนักวิชาการในการติดตามความรู้ให้ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้ใหม ่
  1.2.2 การเรียนการสอนและการวิจัยเป็นงานคู่ขนานที่เอ้ือต่อกัน บูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา 
  1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของส านักวิชา การร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายใน 
และต่างประเทศในการสร้างและพัฒนางานวิจัย / นักวิจัย / แหล่งการเรียนรู้ 
  1.2.4 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างงานวิจัยและพัฒนา งานสร้างสรรค์ให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกพันธกิจ 
  1.2.5  บริหารงานวิจัยอย่างเหมาะสมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ 
  1.2.6 ระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ 
    1.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
  1.3.1 ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจต่าง ๆ  การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
  1.3.2  บทบาทการร่วมน า แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ / ที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม 
  1.3.3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  /สังคมฐานความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยระบบการศึกษา 
ทางไกลและวิธีการที่เหมาะสม 
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  1.3.4 ด าเนินงาน /ร่วมด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.3.5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต / โอกาสทางการศึกษา 
ของประชาชนได้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ 
  1.3.6 สร้างบรรยากาศและชุมชนทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 
    1.4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  1.4.2 แหล่งเรียนรู้ สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  1.4.3 วิจัย สร้างมาตรฐาน เผยแพร่ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
    1.5 การบริการนักศึกษา 
  1.5.1 จัดบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อน ระหว่างเป็นนักศึกษาและกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1.5.2 พัฒนาการบริหารงานบริการข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ  การใช้บริการ การสื่อสาร การบริหารจัดการ 
  1.5.3 พัฒนาระบบบริการการศึกษาโดยผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจ  
ก าหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการบริการ บริการเชิงรุกและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
    1.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.6.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  1.6.2 พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.6.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพแก่บุคลากร 
และนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 
2. โครงสร้างองค์กรบริหารวิชาการ 
    2.1 องค์กรนโยบาย 
  2.1.1 สภาวิชาการ 
          1) การบริหารงานวิชาการต้องสร้างความเข้มแข็งให้สภาวิชาการ ส านักวิชา การให้ความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษา 
          2) องค์กรก ากับ ดูแลการบริหารงานวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา พิทักษ์เสรีภาพ ความเป็นอิสระ 
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
          3)  รูปแบบสภาวิชาการควรบูรณาการด้านวิชาการและการบริหาร กรรมการควรเป็นบุคลากรภายในซึ่งมีความลุ่มลึก 
และเข้าใจงานวิชาการ /ความคล่องตัวในการบริหารงาน 
         4) องค์ประกอบ  
   1. อธิการบดี 
   2. กรรมการโดยต าแหน่ง :  คณบดี   ผู้อ านวยการสถาบันและผู้อ านวยการส านัก  ศาสตราจารย์ประจ า 
   3.  กรรมการประเภทผู้แทน :  ผู้แทนคณาจารย์ประจ าที่คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ประจ าส านักวิชา ส านักวิชาละ 1 คน 
   4.  ฝ่ายเลขานุการ :  รองอธิการบดีที่สภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีและหัวหน้าส านักงานสภาวิชาการ 
         5)  อ านาจและหน้าที่   
   1.  เสนอเป้าหมาย นโยบายการพัฒนาและการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   2. เสนอการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนรวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
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   3.  เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้ นสู ง ประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ต  อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน รวมทั้งการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
   4. เสนอการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 
ของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
   5. เสนอการจัดตั้ง  การรวมและการยุบเลิกส่วนงานระดับส านักวิชา 
   6. เสนอแนะและให้ความเห็นการออกข้อบังคับ  ระเบียบ และประกาศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
   7. จัดหาวิธีการอันจะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยเจริญยิ่งขึ้น 
   8. ก ากับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การประเมินผลการบริหารงานและความก้าวหน้า
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 
   9. พิจารณาและอนุมัติการด าเนินงานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
   10. เสนอแนะข้อคิดเห็น  ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   11. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
   12. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภาวิชาการ รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนและรายงานให้สภาวิชาการทราบ 
         6)  เลขานุการสภาวิชาการ : รองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีรับผิดชอบ 
การบริหารงานของส านักงานสภาวิชาการ 
        7) แนวทางการบริหารการประชุมสภาวิชาการ 
      1. เรื่องบรรจุเข้าวาระเพ่ือขออนุมัติเป็นเรื่องที่สภาวิชาการต้องอนุมัติเองไม่สามารถมอบให้คณะกรรมการ / 
ผู้บริหารด าเนินการแทนได ้
      2. การประชุมสภาวิชาการแต่ละครั้งควรมีการน าเสนอเรื่องเชิงนโยบาย  / เรื่องเกี่ยวกับภารกิจเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
       3.  แนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุม :  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
เรื่องอนุมัติเพ่ือพิจารณา  เรื่องอนุมัติเพ่ือทักท้วง  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  เรื่องสืบเนื่อง  เรื่องเพ่ือทราบ  เรื่องอ่ืน ๆ  
              8)  คณะกรรมการประจ าของสภาวิชาการ  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภาวิชาการในเรื่องที่ ได้รับมอบหมาย กลั่นกรองเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอและน าเสนอสภาวิชาการพิจารณา พิจารณาเรื่องต่าง  ๆ 
ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย เสนอแนะนโยบายและเรื่องต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องต่อสภาวิชาการ 
   1. คณะกรรมการหลักสูตรและการสอน 
            องค์ประกอบ :  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ  คณบดีหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประเมินผล  
                       ฝ่ายเลขานุการ : หัวหน้าส านักงานสภาวิชาการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาวิชาการ 
            อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณาเสนอแนะการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
      2. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน   
การวัดและประเมินผลทุกระดับการศึกษาต่อสภาวิชาการ 
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      3. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร การศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง การยุบรวมและการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ 
      4. พิจารณาผลการเทียบระดับ เทียบโอนการศึกษา เทียบประสบการณ์ 
      5. ก ากับ ดูแล  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการสอนต่อสภาวิชาการ 
      6. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริหารหลักสูตรและการสอนแก่สภาวิชาการ 
      7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
   2. คณะกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 
    องค์ประกอบ : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านสื่อการศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน  2 คน ( ด้านการวางระบบสื่อการศึกษา )  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 5 คน (ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการศึกษา ) 
    ฝ่ายเลขานุการ : ผู้อ านวยการส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
ส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 
    อ านาจและหน้าที ่
     1.  พิจารณาเสนอแนะระบบและรูปแบบสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
      2.  พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  แนวทางการด าเนินการและพัฒนาสื่อการศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อสภาวิชาการ 
      3. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาต่อสภาวิชาการ 
      4. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาแก่สภาวิชาการ 
      5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      6. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
   3. คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
    องค์ประกอบ :  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิจัย  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน   ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จ านวน  4 คน 
     ฝ่ายเลขานุการ : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    อ านาจและหน้าที่ 
      1. เสนอแนะนโยบายและแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
      2. พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยแล้วแต่กรณีที่มีผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
     3. พิจารณารับรองรายงานความก้าวหน้าและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
      4. พิจารณาอนุมัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
      5. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย 
      6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาการวิจัย 
      7. พิจารณาอนุมัติหรืองดให้เงินสมนาคุณผู้วิจัย 
      8. พิจารณายุติโครงการวิจัยที่ด าเนินการวิจัยไปแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด  หรือพิจารณาขยายระยะเวลา
ด าเนินการวิจัยเมื่อผู้วิจัยร้องขอตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร      
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      9. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและ รายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาต่อสภาวิชาการ 
      10. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริหารงานวิจัยและพัฒนาแก่สภาวิชาการ 
      11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      12.  ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
   4. คณะกรรมการบริการวิชาการ  
    องค์ประกอบ :  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
จ านวน 3 คน  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน  3 คน ( ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) 
               ฝ่ายเลขานุการ :  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ส านักบริการวิชาการ 
    อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณากลั่นกรองแผนและกิจกรรมบริการวิชาการเสนอต่อสภาวิชาการ 
      2. พิจารณาเสนอแนะระบบและรูปแบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
      3. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  แนวทางการด าเนินการและพัฒนาการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
      4. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      5. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการต่อสภาวิชาการ 
      6. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริการวิชาการแก่สภาวิชาการ 
      7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
                        5. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    องค์ประกอบ : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน  2 คน   ผู้แทนบุคลากรสนับสนุนวิชาการ จ านวน  2 คน 
                ฝ่ายเลขานุการ : ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ 
ส านักส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณากลั่นกรองแผนและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิชาการ 
      2. พิจารณาเสนอแนะระบบและรูปแบบการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
     3. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  แนวทางการด าเนินการและพัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
     4. พิจารณาอนุมัติกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     5. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสภาวิชาการ 
      6. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่สภาวิชาการ 
      7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
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  6. คณะกรรมการบริการนักศึกษา    
    องค์ประกอบ : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริการการศึกษา รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ 
คณบดีหรือผู้แทน   ผู้อ านวยการส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประเมินผล    ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ 
                        ฝ่ายเลขานุการ : ผู้อ านวยการส านักบริการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ส านักบริการนักศึกษา 
                                    อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณากลั่นกรองแผนและกิจกรรมบริการนักศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ 
      2. พิจารณาเสนอแนะระบบและรูปแบบการบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
     3. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  แนวทางการด าเนินการและพัฒนาการบริการนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
     4. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริการนักศึกษาต่อสภาวิชาการ 
     5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริการนักศึกษาแก่สภาวิชาการ 
      6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      7. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
                           7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    
    องค์ประกอบ : อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  รองอธิการบดี 
ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัย จ านวน  2  คน   ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มิใช่กรรมการสภาวิชาการ 
จ านวน 2 คน  กรรมการสภาวิชาการ จ านวน 5 คนเลือกจากผู้แทนคณาจารย์จ านวน 3 คน  ( ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ) และผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก จ านวน 2  คน 
     ฝ่ายเลขานุการ : หัวหน้าส านักงานสภาวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาวิชาการ 
                                     อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณาเสนอแนะนโยบาย  ระบบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      2. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัย 
     3. ก ากับ  ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภาวิชาการ 
     4. ติดตามผลการพัฒนาเพ่ือให้มีการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
     5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สภาวิชาการ 
     6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      7. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
      8. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการและเอกสารวิชาการอ่ืน    
    องค์ประกอบ :  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  2 คน 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 5  คน ( ด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล ) 
                            ฝ่ายเลขานุการ : หัวหน้าส านักงานสภาวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาวิชาการ 
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    อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณาเสนอแนะระบบและรูปแบบการจัดท า เผยแพร่วารสารและเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
     2. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  แนวทางการด าเนินการและพัฒนาการจัดท า เผยแพร่
วารสารและเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิชาการ 
     3. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดท า เผยแพร่วารสาร 
และเอกสารวิชาการต่อสภาวิชาการ 
     4. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริหารงานวารสารและเอกสารวิชาการแก่สภาวิชาการ 
     5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
                         6. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภาวิชาการมอบหมาย       
 2.2  องค์กรบริหารและปฏิบัติการ  
   2.2.1  ส่วนงานนโยบายและก ากับกิจการ 
    1) ส านักงานสภาวิชาการ เป็นส่วนงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีโดยมีเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ก ากับ ดูแล 
และบริหารงาน รับผิดชอบภาระงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ   ภาระงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และการสอน  ภาระงานส่งเสริมกิจการต ารา
และวารสารวิชาการ   ภาระงานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2..2.2  ส่วนงานวิชาการ 
   1)  ส านักวิชา  รับผิดชอบการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา  วิจัย บริการวิชาการ 
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ส านักงานส านักวิชา  หลักสูตร  สถานวิจัย 
   2)  สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริม ประสานและบริหารงานวิจัยร่วมกับ 
ส านักวิชา  ประกอบด้วย ส านักงานสถาบัน  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล  ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา   ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 
  2.2.3  ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ  
   1)  ส านักบริการนักศึกษา  รับผิดชอบสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ประกอบด้วยส านักงานส านัก 
ศูนย์แนะแนวและบริการนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพ  ศูนย์วิทยพัฒนา  ส่วนจัดส่งสื่อและวัสดุการศึกษา 
   2) ส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา รับผิดชอบการผลิต พัฒนาและประเมินสื่อการศึกษาทุกประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อเสียง สื่อภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อประสม การวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ประกอบด้วย  ส านักงานส านัก ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา   ศูนย์บริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์  ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   3) ส านักทะเบียนและประเมินผล รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษา / ผู้เรียน การบริการงานทะเบียน การจัดสอบ  
การวัดและประเมินผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 
ส านักงานส านัก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประเมินผล ส่วนรับนักศึกษา  ส่วนทะเบียนนักศึกษา  ส่วนจัดและประมวลผลการสอบ 
   4) ส านักบรรณสารสนเทศ รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศทั้งในส่วนกลางและหน่วยบริการ 
ในเครือข่ายทั่วประเทศ ประกอบด้วย  ส านักงานส านัก  ส่วนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ส่วนบริการทรัพยากรสารสนเทศ   
ส่วนบริการสารสนเทศพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ 
   5) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
พันธกิจและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้าและสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารระบบ
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คลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารและความ มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบด้วย ส านักงานส านัก  
ศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ   ส่วนปฏิบัติการประมวลผล   ส่วนบริการคอมพิวเตอร์  ส่วนเครือข่ายและการสื่อสาร 
   6) ส านั กบริการวิชาการ รับผิดชอบการให้บริการวิชาการแก่สั งคมลักษณะต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
ส านักงานส านัก ส่วนการฝึกอบรม ส่วนเผยแพร่วิชาการแก่สังคม 
   7) ส านักส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ส านักงานส านัก  ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม   
 

3. การบริหารส่วนงานวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
     ส่วนงาน ผู้บริหาร วิธีการได้มาและการด ารงต าแหน่ง 

3.1 ผู้บริหารส่วนงานวิชาการ 
     3.1.1 ส านักวิชา 

 

 
 คณบดี / รองคณบดี 
 ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักวิชา  
 

 
คณบดีใช้วิธีการสรรหา   
รองคณบดี อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณบดี 
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ 

1) หลักสูตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
และการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ 

        2) สถานวิจัย หัวหน้าสถานวิจัย 
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถานวิจัย 

อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ 

     3.1.2 สถาบัน ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ 
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน 

ผู้อ านวยการใช้วิธีการสรรหา   
รองผู้อ านวยการ  อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ 

3.2  ผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 
     3.2.1 ส านัก 
 
 

ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ   
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก 
 

ผู้อ านวยการใช้วิธีการสรรหา 
รองผู้อ านวยการ  อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ 

 
    3.3 การสรรหาผู้บริหาร  
  3.3.1 หลักการพื้นฐาน : การได้มาซึ่งผู้บริหารใช้วิธีการสรรหาเพ่ือเลือกเฟ้นผู้มีความรู้ ความสามารถมารับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย  ผู้บริหารจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้เพียงสองวาระ 
  3.3.2 กรอบแนวคิด  
   1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างกว้างขวาง   
   2) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาควรมีตัวแทนบุคลากรฝ่ายต่างๆ เพ่ือความหลากหลายทางความคิด   
   3) บุคลากรร่วมมือกันพิจารณาเฟ้นหาและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหา 
   4) การเปิดกว้างให้สามารถสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถจากภายนอกเพ่ือมีทางเลือกมากขึ้น 
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   5) กระบวนการสรรหามีความชัดเจนก าหนด เป็นลายลักษณ์อักษร  เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจในขอบเขตที่
เหมาะสม การถ่วงดุลทางความคิดและตรวจสอบกันเองของคณะกรรมการสรรหา 
   6) หลักประกันอย่างเพียงพอให้กระบวนการสรรหามีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ซึ่ งปัจจัยหลักคือบุคคล 
ในคณะกรรมการสรรหาต้องเหมาะสมและมีวิธีการที่ชัดเจน 
 

4. การจัดระบบบริหารวิชาการ 
    4.1 สภาวิชาการมอบอ านาจการก ากับ ดูแลงานวิชาการแก่คณบดี 
    4.2  คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานในส านักวิชา 
    4.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชา : ที่ปรึกษาและประสานงาน 
  องค์ประกอบ :  กรรมการโดยต าแหน่ง : คณบดี รองคณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าสถานวิจัย 
                                กรรมการประเภทผู้แทน : ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง 
      ฝ่ายเลขานุการ : คณาจารย์ประจ าที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแต่งตั้ง และหัวหน้าส านักงานส านักวิชา  
 อ านาจและหน้าที ่
    1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการบริหารวิชาการของส านักวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   2. พิจารณาเสนอการพัฒนา  เปิดสอน  ปรับปรุง  ยุบรวมและยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภาวิชาการ 
   3. พิจารณาเสนอการออกข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของส านักวิชาต่อสภาวิชาการ 
   4.พิจารณาน าเสนอการด ารงต าแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ ในส านั กวิชาต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการ 
   5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน  โครงการ  กิจกรรมและการด าเนินงานในการบริหารและงานวิชาการของส านักวิชา 
   6. พิจารณาการออกระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติภายในส านักวิชาตามที่สภาวิชาการมอบหมายทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อ
นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    7. พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านักวิชากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    8. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการของส านักวิชา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
    9. ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 
   10. แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
   11. .ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและอธิการบดีมอบหมาย     
    4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร : การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  องค์ประกอบ : ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร   คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 -7 คน 

      ฝ่ายเลขานุการ : คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ส านักงานส านักวิชา         
อ านาจและหน้าที ่

    1. ก าหนดแผนพัฒนา  เปิดสอน  ปรับปรุง  ยุบรวม ยกเลิกและการบริหารหลักสูตรการศึกษา และชุดวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
   2. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลชุดวิชาของหลักสูตร 
   3. บริหารงานวิชาการของหลักสูตรในด้านการเรียนการสอน การบริการนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   4. ก าหนดคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 



 11 

   5.พิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา ค้นคว้ าอิสระและดุษฎี นิ พนธ์และการให้ ค าปรึกษาแนะน า 
 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการของนักศึกษา 
   6. ประเมินและจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตรรายปีและรายห้าปีเสนอต่อส านักวิชาและมหาวิทยาลัย 
    7. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
    8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ส านักวิชามอบหมาย 
    4.5 คณะกรรมการประจ าสถานวิจัย : การวิจัยของส านักวิชา 
  องค์ประกอบ : หัวหน้าสถานวิจัย  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง      
      ฝ่ายเลขานุการ :  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการประจ าสถานวิจัยแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ส านักงานส านักวิชา 
  อ านาจและหน้าที ่
    1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการวิจัยของส านักวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   2. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางในการด าเนินงานวิจัยของส านักวิชา 
    3. บริหารการวิจัยของส านักวิชา 
   4. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานวิจัยของส านักวิชาต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
    5. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ส านักวิชามอบหมาย 
     4.6 คณะกรรมการประจ าสถาบัน / ส านัก 
  องค์ประกอบ  : ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก หั วหน้าส่วน / หัวหน้าศูนย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ / วิชาชีพ/ ปฏิบัติการ จ านวน 2 - 4  คน                
      ฝ่ายเลขานุการ :  เลขานุการสถาบัน / ส านัก และเจ้าหน้าที่ส านักงานสถาบัน / ส านัก 
  อ านาจและหน้าที ่
    1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการบริหารงานของสถาบัน / ส านักให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   2. พิจารณาเสนอการออกข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบัน /  ส านักต่อสภาวิชาการ 
    3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน โครงการ กิจกรรมและการด าเนินงานในการบริหารงานของสถาบัน / ส านัก 
   4. พิจารณาการออกระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติภายในสถาบัน / ส านักตามที่สภาวิชาการมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อนโยบาย 
ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    5. พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน / ส านักกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    6. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน / ส านัก 
    7. ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก 
    8. แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
     9. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและอธิการบดีมอบหมาย    
5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
     5.1 ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
     5.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกลและก ากับดูแลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ระบบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
     5.3 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน รับผิดชอบก ากับ ดูแลและประสานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
     5.4  ส านักงานสภาวิชาการประสานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ระบบบริหารและโครงสร้าง 
 

1.หลักการในการวางระบบและจัดโครงสร้าง 
       1.1 ตระหนักและให้ความส าคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
หลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาลโดยบูรณาการกับองค์กรที่มีอยู่เพ่ือให้ผู้แทนบุคลากรสามารถด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
ได้อย่างเหมาะสม 
       1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานหลักที่ส าคัญ 
   1.2.1 ระบบการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา : พัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้อง ตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
    1.2.2  ระบบการส่งมอบบริการ : ให้บริการนักศึกษาอย่างทั่วถึง  การติดต่อสื่อสารและให้บริการออนไลน์  และการสื่อสารสองทาง    
    1.2.3  ระบบสนับสนุนนักศึกษา : ความเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
บริการด้วยระบบทางไกลเป็นส่วนใหญ่ การด าเนินงานที่เหมาะสม คล่องตัว รวดเร็วของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
      1.2.4  ระบบทะเบียน วัดผลและจัดสอบ : ความเหมาะสมของงานทะเบียนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา มาตรฐาน 
และคุณภาพการจัดสอบที่ต้องรักษาไว้ 
     1.2.5 ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  
เกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมกับเอกลักษณ์และระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
       1.3 หลักการจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัย 
     1.3.1 จัดโครงสร้างที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล และการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 
     1.3.2 ระบบการศึกษาทางไกลต้องใช้การบูรณาการวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกปัจจุบันและอนาคต 
     1.3.3 การรวมบริการ ประสานภารกิจโดยปรับและพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
     1.3.4 จัดล าดับความส าคัญของภารกิจโดยค านึงถึงการใช้บริการภายนอกจากหน่วยช านาญการเพ่ือประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล และงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว     
     1.3.5 จัดองค์การให้มีขนาดที่เหมาะสม กะทัดรัด และมีลักษณะพหุกิจ ( Multitask ) 
       1.4  ประเด็นที่ควรค านึงถึง 
     1.4.1 ความจ าเป็นต้องมีต าแหน่งคณาจารย์ประจ าส านักเป็นบุคลากรหลักด้านวิชาการในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     1.4.2 ต าแหน่งของบุคลากรไม่ควรจ าแนกชื่อต าแหน่งหลากหลายเพ่ือประโยชน์และความคล่องตัวในการบริหารงาน 
ซึ่งควรแบ่งเป็นบุคลากรด้านวิชาการ สนับสนุนวิชาการและบริหารวิชาการ 
     1.4.3 การศึกษาโครงสร้างมหาวิทยาลัยให้มีการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน 
โดยการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ควรก าหนดเฉพาะส่วนงานหลักที่ส าคัญส าหรับส่วนงานและรายละเอียดอ่ืนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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2. การจัดโครงสร้างองค์กร 
    2.1 องค์กรนโยบาย 
  2.1.1 สภามหาวิทยาลัย 
          1) องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการก ากับ ดูแลและรับผิดชอบเบ็ดเสร็จในกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
          2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีความเป็นกลาง  สามารถสะท้อน 
ความต้องการภายนอกของสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
          3) สภามหาวิทยาลัยมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบและการบริหารงานในคณะกรรมการ
ประจ าด้านนโยบายของสภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ 
         4) องค์ประกอบ 
     1. นายกสภามหาวิทยาลัย 
    2. กรรมการโดยต าแหน่ง :  อธิการบดี  นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือผู้แทน ประธานสภาบุคลากร 
    3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน :  ด้านระบบทางไกล (การศึกษา  การสื่อสารและโทรคมนาคม)  
 ด้านวิชาการ ( มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  กฎหมาย  การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน )  
 ด้านการบริหารจัดการ ( การเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบ  การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาองค์การ ) 
   4. กรรมการประเภทผู้แทน จ านวน 3 คน : ผู้ แทนกรรมการสภาวิชาการ / ผู้ แทนบุคลากรสายวิชาการ / ผู้ แทนบุคลากร 
สนับสนุนวิชาการ 
   5. ฝ่ายเลขานุการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
         5) อ านาจและหน้าที่ 
    1. ก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  ทิศทาง  พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
    2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
   3. ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
   5. ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย 
ให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศส าหรับส่วนงานนั้นก็ได้ 
    6. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม เปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงาน  
   7. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน ยุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
   8. พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์พิเศษ 
   9.แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอ่ืนที่เทียบเท่า 
   10. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา 
   11. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีและรองหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา 
   12. พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนหรือมีฐานะเทียบเท่าต าแหน่งทางวิชาการ  
และต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
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   13. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
   14. อนุมัติและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง  สถาบันวิจัยและองค์การอ่ืน 
   15. อนุมัติและยกเลิกการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัยหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
 
  16. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย       
        17. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอธิการบดี 
   18. รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
     19. อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนก าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว 
   20. แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ 
ของสภามหาวิทยาลั ย รวมทั้ งมอบอ านาจให้ คณะกรรมการ  คณะอนุ กรรมการ  คณะท างานหรือบุ คคลดั งกล่ าวท าการแทน 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
    21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ       
                   6)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย :   รองอธิการบดีโดยอธิการบดีเสนอชื่อผ่านนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยโดยไม่ด ารงต าแหน่งอ่ืนหรือรับผิดชอบงานบริหารด้านอ่ืน 
                  7) สภามหาวิทยาลัยแถลงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอนโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน
ส าหรับช่วงต่อไปให้บุคลากรมหาวิทยาลัยและสาธารณชนทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี    
               8)  คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย กลั่นกรองเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   พิจารณาเรื่องต่าง ๆ   
ตามที่สภามหาวิทยาลัย / รัฐบาลมอบหมาย   เสนอแนะนโยบายและเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อสภามหาวิทยาลัย 
   1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
             องค์ประกอบ :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คน 
( บุคคลภายนอกซึ่งแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนด ) 
                      ฝ่ายเลขานุการ : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและหัวหน้าส านักงานสภาวิชาการ 
            อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย 
     2. พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและการถอดถอน
บุคลากรออกจากต าแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย 
     3. พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนตามข้อบังคับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย 
     4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
การประเมินผลการสอนและการประเมินผลงานทางวิชาการ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ อันจ าเป็นเพ่ือการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดท าเป็นประกาศ ก.พ.ว. 
      5. ก าหนดลักษณะของเอกสารหรือผลงานวิชาการรูปแบบอ่ืนในการขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ โดยจัดท าเป็นประกาศก.พ.ว. 
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      6 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าหน้ าที่ ป ระเมิ นผลงานทางวิ ช าการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล หรือคณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ          
      7. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
      8. ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
      9. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
                       2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
             องค์ประกอบ :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือภายใน
มหาวิทยาลัยจ านวน 3 – 5 คน  ( ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี  นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ   การตลาด  การลงทุน)  
                     ฝ่ายเลขานุการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน 
       อ านาจและหน้าที่ 
      1.พิจารณาเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
     2. พิจารณาเสนอแผนการลงทุน การใช้จ่ายเงิน  และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากร 
ของมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสภามหาวิทยาลัย 
     3. ก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
     4. พิจารณาเสนอแนะในการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินหรือข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งระเบียบและประกาศเกี่ยวกับบัญชีค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับ ระเบียบก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
     5. ออกระเบียบและประกาศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการงบประมาณ  การเงิน   
การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเมื่อได้ออกระเบียบและประกาศแล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
     6. พิจารณากลั่นกรองการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
      7. พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับ  ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับงบประมาณ  
การเงิน การบัญชี  พัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
      8. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้ทรัพยากรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     9. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริหารการเงินและทรัพย์สินแก่อธิการบดี 
      10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

                          11. ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

   3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
             องค์ประกอบ :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 5 คน ( ด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงิน การพัฒนาองค์การ การบริหารงานบุคคล ) ผู้แทนจ านวน 3 คน ( ผู้แทนกรรมการ
สภาวิชาการ / ผู้แทนคณาจารย์ประจ า / ผู้แทนบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ) 
      ฝ่ายเลขานุการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
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งานด้านบริหารงานบุคคล  
            อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
      2. พิจารณากลั่นกรองแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
      3. พิจารณาเสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
      4. รับรองคุณวุฒิของผู้ ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนรวมทั้งเทียบ 
หรือรับรองประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง การจ้างและก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
      5 .พิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศในส่วนที่เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย    
       6. พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบั งคับ ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
      7. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
      8. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัย  
      9.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      10. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   
                    4. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
    องค์ประกอบ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 คน ( ด้านการเงิน  การบัญชี  การพัฒนาองค์การ การบริหารงานบุคคล  การจัดการทั่วไป การประเมินผล )  
              ฝ่ายเลขานุการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
            อ านาจและหน้าที่ 
      1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการ 
      2. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัย 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 
                 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
                  4. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย       
       5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
             องค์ประกอบ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน  2   คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 2  คน   
ผู้แทนจากสมาคมสุโขทัยธรรมาธริาช จ านวน  2  คน   ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 2  คน ผู้แทนจากสภาวิชาการ จ านวน  2  คน 
            ฝ่ายเลขานุการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีที่อธิการบดีก าหนด 
            อ านาจและหน้าที่ 
      1. ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 



 17 

      2 . ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก าร ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
      3. ส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิด 
และเครือข่ายที่ดีกับประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
      4. สนับสนุนและแสวงหาช่องทางให้ได้มาซึ่งทรัพยากรส าหรับใช้ประโยชน์ในการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
      5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
      6. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
    6. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
             องค์ประกอบ :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  5  คน 
( ด้านกฎหมาย  รัฐศาสตร์  การพัฒนาองค์การการบริหารงานบุคคล)  บุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวน 3  คน ( ผู้บริหารส่วนงานระดับส านักวิชา / 
คณาจารย์ประจ า  / บุคลากรสนับสนุนวิชาการ )     
  ฝ่ายเลขานุการ :  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยและนิติกรที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 
           อ านาจและหน้าที่ 
      1. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
          2. พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
       3. พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
       4.พิจารณาเสนอแนะการก าหนดมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากรและพิจารณาเสนอ 
ข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท าผิดจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัย   
       5. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุง
นโยบายการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
       6. เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
       7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
       8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย     
             2.1.2  สภาวิชาการ 
    รายละเอียดปรากฏในระบบวิชาการ 
   2.1.3 สภาบุคลากร  
   1) องค์ประกอบ  :  บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในจ านวนที่เท่ากัน 
   2) อ านาจและหน้าที่ : ด าเนินการในกิจการของสภาบุคลากร 
          1. ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ   
          2. เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
          3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
          4. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
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      2.2 องค์กรบริหารและปฏิบัติการ 
   2.2.1 ส่วนงานนโยบายและก ากับกิจการ :  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   ส านักงานสภาวิชาการ   ส านักงานสภาบุคลากร 
   2.2.2  ส่วนงานวิชาการ  
   1) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยรวมกลุ่มศาสตร์ที่สัมพันธ์กันอยู่ภายใต้โครงสร้างสาขาวิชาเดียวกัน 
ซึ่งมีความครอบคลุมขอบข่ายงานทางวิชาการมากกว่าในรูปคณะ 
   2)  การบริหารงานของสาขาวิชามีปัญหาและข้อจ ากัดจากท่ีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ 
 โดยมีการแบ่งตามแขนงวิชาเป็นการภายในและใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารสาขาวิชา 
   3) ปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการใหม่ให้มีความเหมาะสมโดยยังคงยึดหลักการบูรณาการศาสตร์ทั้งภายในและต่างสาขาวิชา 
          1. ปรับการเรียกชื่อ " สาขาวิชา" เป็น " ส านักวิชา "   
          2. คณะมีรูปแบบการบริหารงานก าหนดไว้แน่นอน ขาดความยืดหยุ่น และอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
ถ้าเรียกว่า " คณะ " แต่มีการบริหารงานแตกต่างจากรูปแบบที่เข้าใจเป็นการทั่วไป   
          3. การบริหารงานภายในส านักวิชาแบ่งออกตามรายหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ในการจัดคณาจารย์ประจ าแต่ละหลักสูตรและรับผิดชอบงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          4. สร้างความเข้มแข็งให้ส านักวิชาในการบริหารงานวิชาการในทุกระดับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนการด าเนินงานโดยส านักงานส านักวิชา 
           5. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งการวิจัยและพัฒนาโดยก าหนดให้มี“ สถานวิจัย ” รับผิดชอบการด าเนินงาน
วิจัยตามความเชี่ยวชาญของส านักวิชา 
          6. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชา / ตณะกรรมการบริหารหลักสูตร / คณะกรรมการประจ าสถานวิจัย   
          7. พิจารณาปรับวิธีการได้มาซึ่งผู้บริหารส านักวิชาโดยใช้วิธีการสรรหาแทนการเลือกตั้ง 
   4)  ส่วนงานวิชาการ :  ส านักวิชา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
 2.2.3  ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ  
   1) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกลางสนับสนุนการด าเนิน
พันธกิจต่าง ๆ ของส านักวิชาและกิจกรรมรวมของมหาวิทยาลัย 
   2) ทบทวนความเหมาะสมขนาดของบางภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเอง การใช้บริการ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือก าหนดโครงสร้างและทรัพยากรที่เหมาะสม 
   3) ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ :  ส านักบริการนักศึกษา  ส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  ส านักทะเบียน 
และประเมินผล  ส านักบรรณสารสนเทศ   ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส านักบริการวิชาการ   ส านักส่งเสริม  
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  2.2.4  ส่วนงานบริหารจัดการ 
   1) ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานทั่วไปให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานส่วนต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ก าหนดภาระงานให้ชัดเจนในส่วนที่ส่วนกลางด าเนินการและส่วนที่ก าหนดให้ส านักวิชา /สถาบัน / ส านักด าเนินการ 
   3)  ส่วนงานบริหารจัดการ :  ส านักงานอธิการบดี 
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  2.2.5  ส่วนงานสนับสนุนลักษณะอ่ืน  :  ส่ วน ตรวจสอบภายใน 
  2.2.6  ส่วนงานวิสาหกิจ  
   1) ส่วนงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและมีศักยภาพในการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
เพ่ือบริการทางวิชาการและเพ่ิมพูนรายได้ 
   2) ส่วนงานมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานภายใต้การก ากับ ดูแลของมหาวิทยาลัย 
   3)  ส่วนงานวิสาหกิจ :  โรงพิมพ์  ศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษา  ศูนย์บริการอาคารสัมมนา 
 
3. การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     3.1  การก าหนดสถานภาพของส่วนงาน 
  3.1.1   มหาวิทยาลัยแบ่งโครงสร้างส่วนงานเพียง 2 ระดับเพ่ือให้มีขนาดเหมาะสม กะทัดรัด ปฏิบัติงานในลักษณะพหุกิจ 
ท างานเป็นทีม  ความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจแบ่ง 
ส่วนงานย่อยภายในส่วนงานต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 
  3.1.2  ระดับของโครงสร้างส่วนงาน 
   1)  ระดับที่ 1 :  สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ สภาบุคลากร ส านักวิชา สถาบัน ส านักและส านักงานอธิการบดี 
   2)  ระดับที่  2 : ส่วนงานภายใต้ส านักวิชา สถาบัน ส านักและส านักงานอธิการบดี ( ส านักงานส านักวิชา  
ส านักงานสถาบัน ส านักงานส านัก สถานวิจัย ส่วน และศูนย์ ) 
  3.1.3  ส่วนงานนโยบายและก ากับกิจการ 
   1)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย : ส่วนงานที่รับผิดชอบงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 
 และปฏิบัติงานด้านอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย      
   2)  ส านักงานสภาวิชาการ : ส่วนงานที่รับผิดชอบงานธุรการของสภาวิชาการ  คณะกรรมการของสภาวิชาการ   
สนับสนุนการพัฒนาและบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานด้านอ่ืนตามที่สภาวิชาการมอบหมาย   
  3)  ส านักงานสภาบุคลากร : ส่วนงานที่รับผิดชอบงานธุรการของสภาบุคลากร  คณะกรรมการ / คณะท างาน 
ของสภาบุคลากรและปฏิบัติงานด้านอ่ืนตามที่สภาบุคลากรมอบหมาย 
   
  3.1.4  ส านักวิชา สถาบัน และส านัก เป็นส่วนงานระดับเดียวกัน   
   1) ส่วนงานวิชาการ 
        1. ส านักวิชา : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน วิจัย  บริการทางวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        2.  สถาบัน : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริม  ประสานและบริหารงานวิจัย  สนับสนุน
วิชาการ  การเรียนการสอน  เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ และบัณฑิตศึกษา 
   2) ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 
        1. ส านัก : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย งานวิชาการ ส่งเสริมการศึกษา   
บริการการศึกษา   บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
        2. กรณีส านักมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย จึงมีคณาจารย์ประจ าส านัก  
และภาระงานด้านสนับสนุนวิชาการ  บริการการศึกษา ฯลฯ  
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   3.1.5 ส่วนงานบริหารจัดการ 
   1)  ส านักงานอธิการบดี : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักสนับสนุนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   
การบริหารงานทั่วไป และภาระหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   3.1.6 ส านักงานส านักวิชา / ส านักงานสถาบัน/ ส านักงานส านัก /สถานวิจัย /ส่วน /ศูนย์และส านักงาน เป็นส่วนงาน
ระดับเดียวกัน 
   1)  ส่วนงานภายใต้ส านักวิชา/ สถาบัน / ส านัก และส านักงานอธิการบดี 
        1. ส านักงานส านักวิชา / ส านักงานสถาบัน / ส านักงานส านัก : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักสนับสนุน 
การบริหารงานทั่วไปในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในส านักวิชา  สถาบันหรือส านัก    
        2. สถานวิจัย : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของส านักวิชา 
        3. ส่วน : ส่วนงานที่มีหน้าที่หลักสนับสนุนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ การให้บริการต่อส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย และอาจให้บริการต่อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของ 
งานบริหาร งานปฏิบัติการ  งานบริการ 
         4. ศูนย์  :  ส่วนงานที่มีหน้ าที่หลักสนับสนุนการด าเนินภารกิจต่าง  ๆ โดยลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ 
เป็นงานเชิงวิชาการ  งานปฏิบัติการกึ่งวิชาการ 
   2)  ส่วนงานเฉพาะเรื่อง  
        1. ส านักงาน เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง การบริหารงานที่มีลักษณะพิเศษ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยอาจขึ้นตรงต่อผู้บริหารเป็นการเฉพาะ 
  3.1.7  ส่วนงานวิสาหกิจ 
    1) ส่วนงานที่มีอิสระและความคล่องตัวในการด าเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนงานวิสาหกิจนั้น  ๆ 
ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ฯ และการก ากับ ดูแลของมหาวิทยาลัย        
   2)  หน้าที่หลักในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
และประชาชนเพ่ือบริการทางวิชาการและเพ่ิมพูนรายได้แก่มหาวิทยาลัย               
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      3.2  แบบสรุปโครงสร้างส่วนงาน 
 

ส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ส่วนงานนโยบายและก ากบักจิการ 
     1.1 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
1. ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยโดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ ดูแลและบริหารงาน 
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อสภามหาวิทยาลัย งานธุรการ 
ของสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  ประสานและติดตามการด าเนินงาน
ตามมติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

      1.2  ส านักงานสภาวิชาการ 1. ขึ้นตรงต่ออธิการบดีโดยมีเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ก ากับ ดูแลและบริหารงาน 
2. ภาระงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ / ภาระงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการสอน /  
ภาระงานส่งเสริมกิจการต าราและวารสารวิชาการ / ภาระงานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 

      1.3 ส านักงานสภาบุคลากร 1. ขึ้นตรงต่ออธิการบดีโดยมีเลขานุการสภาบุคลากรเป็นผู้ก ากับ ดูแลและบริหารงาน 
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อสภาบุคลากร  งานธุรการของสภาบุคลากร 
/ คณะกรรมการ/ คณะท างานของสภาบุคลากร  ประสานและติดตามการด าเนินงานตามมติ  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาบุคลากรมอบหมาย 

2. ส่วนงานวิชาการ 
     2.1  ส านักวิชา  
 

 
 ผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา  วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม  
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

           2.1.1   ส านักงานส านักวิชา   ภาระงานอ านวยการและบริหารทั่วไป / ภาระงานสนับสนุนงานวิชาการ 
           2.1.2  หลักสูตร  บริหารและจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาของส านักวิชา 
           2.1.3  สถานวิจัย  ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งการวิจัยตามความเช่ียวชาญของส านักวิชา สนับสนุน 

และอ านวยความสะดวกการวิจัยของคณาจารย์  แสวงหาและประสานการบริการงานวิจัย 
กับหน่วยงานภายในและภายนอก 

    2.2  สถาบันวิจัยและพัฒนา  วิจัยและพัฒนา การส่งเสริม ประสานและบริหารงานวิจัยร่วมกับส านักวิชา 

          2.2.1  ส านักงานสถาบัน  ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
          2.2.2  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล  ศึกษา  วิจัยการศึกษาทางไกล ประสานและบริหารงานวิจัยการศึกษาทางไกล ส่งเสริม  

สนับสนุน บริการให้ค าแนะน า ปรึกษาด้านการศึกษาทางไกล 
          2.2.3  ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา  ศึกษา  วิ เคราะห์  น าเสนอรูปแบบการใช้ประโยชน์และเพิ่ มมู ลค่ างานวิจัย  /  

งานวิชาการต่างๆ  ส่งเสริมและประสานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทุกประเภท 
          2.2.4  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 1. ภาระงานการวิจัยและพัฒนา / ภาระงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย/ ภาระงานพัฒนา

และเผยแพร่งานวิจัย / ภาระงานบริการงานวิจัย 
2. นอกจากส่วนงานด้านการบริหารงานวิจัยควรจัดในลักษณะ " โปรแกรมการวิจัย " รับผิดชอบ 
การวิจัยโครงการตามศาสตร์ต่าง ๆ  โครงการสหวิทยาการโดยไม่มีสถานภาพเป็นส่วนงาน 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 3. ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ  
    3.1 ส านักบริการนักศึกษา สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 

        3.1.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
        3.1.2  ศูนย์แนะแนวและบริการนักศึกษา ภ าระ งาน แ น ะ แ น วก า รศึ ก ษ าแ ล ะ อ า ชี พ  /  ภ าร ะ งาน กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า  /  

ภาระงานบริการนักศึกษากลุ่มเฉพาะ / ภาระงานบริการตอบค าถาม 
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             3.1.3   ศูนย์ส่งเสริมวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ภาระงานบริการการสอนและฝึกปฏิบัติ / ภาระงานอบรมประสบการณ์วิ ชาชีพ / 
ภาระงานบริการการสอนบัณฑิตศึกษา / ภาระงานประสานส่วนภูมิภาค 

        3.1.4  ศูนย์วิทยพัฒนา ภาระงานส่งเสริมและบริการการศึกษา / ภาระงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา / 
ภาระงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

        3.1.5  ส่วนจัดส่งสื่อและวัสดุการศึกษา ภาระงานพัสดุการศึกษา / ภาระงานจัดส่งสื่อและวัสดุการศึกษา /ภาระงานไปรษณีย์มหาวิทยาลัย  
    3.2  ส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ผลิต พัฒนาและประเมินสื่ อการศึ กษาทุ กประเภททั้ งสื่ อสิ่ งพิ มพ์  สื่ อเสี ยง สื่ อภาพ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อประสม การวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 

         3.2.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
         3.2.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา   ภาระงานวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา 
         3.2.3  ศูนย์บริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาระงานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา / ภาระงานเตรียมต้นฉบับ / ภาระงานบรรณาธิการ 
         3.2.4  ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ภาระงานบริหารการผลิต /ภาระงานผลิตสื่อเสียง สื่อภาพและเสียง / ภาระงานบริหาร

สถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / ภาระงานศิลปกรรม / ภาระงานเทคนิคการผลิต
สื่อเสียง สื่อภาพและเสียง / ภาระงานวิศวกรรมออกอากาศและเผยแพร่สื่อ / ภาระงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง / ภาระงานซ่อมบ ารุง / ภาระงานส าเนาสื่อการศึกษา / ภาระงาน
บริการถ่ายภาพ /ภาระงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

        3.2.5  ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาระงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบ / ภาระงานผลิตสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  / 
ภาระงานเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์   

    3.3 ส านักทะเบียนและประเมินผล รับสมัครนักศึกษา / ผู้เรียน การบริการงานทะเบียน  การจัดสอบ การวัดและประเมิน  
ผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา การวิจัยและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

         3.3.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
         3.3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประเมินผล ออกแบบ จัดระบบ วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  วิเคราะห์/สร้าง/

ปรับปรุงข้อสอบ การวัดและประเมินผลชุดวิชาทุกระดับการศึกษา จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐาน 
         3.3.3  ส่วนรับนักศึกษา   ภาระงานรับสมัครนักศึกษา / ภาระงานทะเบียนประวัตินักศึกษา 
       3.3.4 ส่วนทะเบียนนักศึกษา ภาระงานมาตรฐานและทะเบียนการศึกษา / ภาระงานเอกสารส าคัญ / ภาระงานข้อมูล

ทะเบียนนักศึกษา 
         3.3.5  ส่วนจัดและประมวลผลการสอบ   ภาระงานจัดสอบ / ภาระงานประมวลผลการสอบ 
    3.4 ส านักบรรณสารสนเทศ ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศทั้งในส่วนกลางและหน่วยบริการในเครือข่ายทั่วประเทศ 

         3.4.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
         3.4.2  ส่วนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ภาระงานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ภาระงานพัฒนาและบ ารุงรักษา

ทรัพยากรสารสนเทศ / ภาระงานห้องสมุดเครือข่าย 
         3.4.3  ส่วนบริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาระงานส่งเสริมและบริการค้นคว้า / ภาระงานบริการยืม คืน 
         3.4.4  ส่วนบริการสารสนเทศพิเศษ   ภาระงานสารสนเทศเฉพาะด้าน / ภาระงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
       3.4.5 ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด บริการ และสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

งานห้องสมุด เช่ือมโยงเครือข่าย  ดูแลห้องสมุดอัตโนมัติ   
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   3.5 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจและการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย   ติดตามความก้าวหน้าและสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริหารระบบคลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารและความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 

         3.5.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
       3.5.2  ศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัย ปรับปรุง 

แก้ไขระบบสารสนเทศ เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนา ดูแลเว็บเพจ 
อินเทอร์เน็ต บริการให้ค าปรึกษาการใช้ระบบงานใหม่ 

         3.5.3  ส่วนปฏิบัติการประมวลผล  ภาระงานบริหารฐานข้อมูล / ภาระงานประมวลผลข้อมูล 
         3.5.4  ส่วนบริการคอมพิวเตอร์ 
  

ภาระงานคอมพิวเตอร์ส านักงาน / ภาระงานบริการไมโครคอมพิวเตอร์ / ภาระงานฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         3.5.5  ส่วนเครือข่ายและการสื่อสาร 
 

ภาระงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ภาระงานเครือข่ายการสื่อสาร / ภาระงานบริหารความมั่นคง 
ปลอดภัยสารสนเทศ 

      3.6 ส านักบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคมลักษณะต่าง ๆ  

         3.6.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
         3.6.2  ส่วนการฝึกอบรม  
  

ภาระงานวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม / ภาระงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม /ภาระงานบริหารการฝึกอบรม 

         3.6.3  ส่วนเผยแพร่วิชาการแก่สังคม ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ / 
ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการ  
แก่สังคม / เผยแพร่ความรู้รูปแบบต่าง  ๆ พัฒนาและด าเนินงานเกี่ยวกับอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก ประสานการด าเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบต่าง ๆ  

     3.7 ส านักส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษา   ค้นคว้า  ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

         3.7.1 ส านักงานส านัก   ภาระงานอ านวยการ / ภาระงานบริหารทั่วไป   
         3.7.2  ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา   ศิลปะ และวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้ 

อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประสานการสร้าง 
และบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในพันธกิจต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

         3.7.3  ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม   ส่งเสริม  เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุน
และบริหารงานท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. ส่วนงานบริหารจัดการ 
     4.1  ส านักงานอธิการบดี 

 
การบริหารจัดการด้านการบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล 
อาคารสถานที่ วิเทศสัมพันธ์ การสื่อสารองค์การ การพัฒนาองค์กร การบริหารทั่วไป และ
สนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

         4.1.1  ส่วนอ านวยการ    ภาระงานสารบรรณและอ านวยการ  /  ภาระงานประชุมและบริการ  /  ภาระงานอาคารสถานที่ / ภาระงานเลขานุการผู้บริหาร 
         4.1.2  ส่วนการเงินและบัญชี  ภาระงานการเงิน / ภาระงานงบประมาณ / ภาระงานบัญชี /  ภาระงานวิเคราะห์และพัฒนาการเงิน การบัญชี 
         4.1.3  ส่วนการพัสดุ  ภาระงานจัดหาพัสดุ / ภาระงานควบคุมและบริหารทรัพย์สิน / ภาระงานคลังพัสดุ 
         4.1.4  ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน ภาระงานนโยบายและยุทธศาสตร์ / ภาระงานวิเคราะห์งบประมาณ / ภาระงานติดตาม 

และประเมินผล / ภาระงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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         4.1.5  ส่วนบริหารงานบุคคล  ภาระงานบริหารก าลังคน /  ภาระงานพัฒนาระบบและให้บริการ / ภาระงานสวัสดิการ /  

ภาระงานกฎหมาย / ภาระงานพัฒนาบุคลากร 

         4.1.6  ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ภาระงานวิเทศสัมพันธ์ / ภาระงานประชาสัมพันธ์ 
         4.1.7  ส่วนพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ภาระงานพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ / ภาระงานวิจัยสถาบัน 

5. ส่วนงานสนับสนุนลักษณะอื่น 
     5.1  ส่วนตรวจสอบภายใน 

1. ส่วนงานช่วยผู้บริหารขึ้นตรงต่ออธิการบดีและประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
2.  ตรวจสอบและวิเคราะห์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน  ให้ค าปรึกษา แก่ผู้บริหาร  หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. ส่วนงานวิสาหกิจ สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและให้บริการหน่วยงานภายนอกเพื่อบริการทางวิชาการ  เพิ่มพูนรายได้ 
     6.1  โรงพิมพ์  บริการงานพิมพ์เอกสารการสอน และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  บริการงานพิมพ์ 

แก่หน่ วยงานภายนอก และประชาชนทั่ วไป / แหล่ งฝึ กปฏิ บั ติ  ศึ กษา สั งเกตการณ์ 
และห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ 

     6.2 ศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษา  เผยแพร่และจัดจ าหน่าย ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอนด้านการศึกษา
ทางไกลและด้านต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งภายนอก แสวงหา  เลือกสรรต ารา  
หนังสือ  เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพทางวิชาการในการให้บริการ ตัวแทน 
การจัดหาสื่อสิ่ งพิมพ์  และสื่อต่าง ๆ เพื่ อสนับสนุนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัย 

     6.3 ศูนย์บริการอาคารสัมมนา  บริการห้องประชุม / สัมมนา  ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย /
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกและการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
และประชาชนทั่วไป   
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แผนภูมิที่ 1  : โครงสร้างหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                            

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 

อธิการบดี 

 

 

สภาวิชาการ 

 

ส านักงานสภาวิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 

คณะกรรมการประจ า 

ส่วนตรวจสอบภายใน 

 

ส่วนงานวิชาการ 

     

 

ส านักวิชา คณะกรรมการประจ าส านักวชิา 

หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจ ำหลกัสูตร 

สถาบัน 
* สนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนา 

 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

 ส านัก 
     * สนับสนุน 
  การผลติบัณฑิต 
  การวิจัย 
  การบริการการศึกษา 
  การบริการวิชาการแกส่ังคม      
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

ส่วนงานบริหารจัดการ 

 ส านักงานอธิการบดี 
*  การบริหารทั่วไป 
* หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี 

ส่วนงานวิสาหกิจ 
* การบริการเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ 

สถานวิจัย คณะกรรมการประจ าสถานวจิัย 

สภาบุคลากร 

 

ส านักงานสภาบุคลากร 
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   แผนภูมิที่ 2: โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 

อธิการบดี 

 

 

สภาวิชาการ 

 
ส านักงานสภาวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 

คณะกรรมการหลักสูตรและการสอน 
คณะกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 
คณะกรรมการส่งเสรมิการวิจยั 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการบริการนักศึกษา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการจัดท า
วารสารวิชาการและเอกสารวิชาการอื่น 

ส่วนตรวจสอบภายใน 

 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

 
* ส านักบริการนักศึกษา 
* ส านักผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 
* ส านักทะเบียนและประเมินผล 
* ส านักบรรณสารสนเทศ 
* ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
* ส านักบริการวิชาการ 
* ส านักส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

สถาบัน 

ส านัก 

ส่วนงานวิสาหกิจ 
   * โรงพิมพ์     
  * ศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษา 
  * ศูนย์บริการอาคารสัมมนา 

สภาบุคลากร 

 

ส านักงานสภาบุคลากร 

ส่วนงานบริหารจัดการ 

 
         *  ส่วนอ านวยการ 
      *  ส่วนการเงินและบญัช ี
      * ส่วนการพัสดุ 
      * ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน 
      * ส่วนบริหารงานบุคคล 
      * ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ 
      * ส่วนพัฒนาองค์กรและนวตักรรม 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

ส่วนงานวิชาการ ส านักวิชา 

*  ส านักวชิาศิลปศาสตร์ 
*  ส านักวชิาศึกษาศาสตร์ 
*  ส านักวชิาวิทยาการจัดการ 
*  ส านักวชิานิติศาสตร์ 
*  ส านักวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
*  ส านักวชิาเศรษฐศาสตร์ 
*  ส านักวชิามนษุยนิเวศศาสตร์ 
*  ส านักวชิารัฐศาสตร์ 
* ส านักวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
*  ส านักวชิานิเทศศาสตร์ 
*  ส านักวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
*  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

สถาบัน 

* สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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                                                                                                แผนภูมิที่ 3  :โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) 

 ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

( หัวหนา้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ) 
 

อธิการบด ี

 

สภาวชิาการ 
( ประธานสภาวิชาการ ) 

 ส านักงานสภาวชิาการ 
( หัวหนา้ส านกังานสภาวิชาการ ) 

 

คณะกรรมการประจ า    

คณะกรรมการประจ า 

ส่วนตรวจสอบภายใน 

( หวัหนำ้ส่วนตรวจสอบภำยใน ) 

ส่วนงานวิชาการ 
 

ส านักวชิา 
( คณบดี ) 

 

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

หลกัสูตร 
( ประธำนกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร ) 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สถาบัน 
( ผู้อ านวยการสถาบัน ) 

 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

รองอธิการบด ี

 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

 

ส านักงานส านักวิชา 

( เลขานุการส านกั ) 

ส านักงานสถาบัน 
( เลขานุการสถาบัน) 
 

 

ส่วน / ศูนย ์
(หัวหน้าสว่น / หัวหน้าศูนย ์) 
 

 

สถานวิจัย 

(หัวหน้าสถานวจิัย ) 

โปรแกรมการวิจยั 

(หัวหน้าโปรแกรมการวจิัย) 

คณะกรรมการประจ าสถานวจิัย 

สภาบุคลากร 
( ประธานสภาบุคลากร ) 

 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

ส านัก 
( ผู้อ านวยการส านัก ) 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

ส านักงานส านัก 
( เลขานุการส านกั ) 

ส่วน / ศูนย ์

( หัวหนา้ส่วน / หวัหนา้ศูนย์ ) 

ส านักงานสภาบุคลากร 

( หัวหนา้ส านกังานสภาบุคลากร) 

ส่วนงานบริหารจัดการ 

ส่วนงานวิสาหกิจ 

ส านักงานอธิการบด ี

ส่วน 
( หัวหนา้ส่วน )  

ส่วนงานวิสาหกิจ 
( ผู้อ านวยการ / ผูจ้ัดการ ) 
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ระบบบริหารงานบุคคล 

1. หลักการในการวางระบบ 
    1.1 ความคล่องตัว ประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงขึ้นและไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อบุคลากร 
    1.2 ค านึงถึงระบบคุณธรรม บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
    1.3 บริหารระบบข้าราชการและระบบพนักงานคู่ขนานในระยะหนึ่ง 
 
2. แนวทางการจัดระบบ 
    2.1  เอ้ืออ านวยต่อความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการศึกษาทางไกล 
    2.2 ระบบคุณธรรมและความเหมาะสม : หลักความรู้ ความสามารถ  ความเสมอภาคในโอกาส  ความมั่นคงในอาชีพ 
ความเป็นกลางทางการเมือง  ความสอดคล้องและรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่  ความเป็นสากล 
    2.3 ระบบคู่ขนานในระยะเปลี่ยนผ่าน   
  2.3.1 ระบบข้าราชการส าหรับผู้ไม่เปลี่ยนสถานภาพจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของก.พ.อ. 
  2.3.2 ระบบพนักงานส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจ างบประมาณเงินรายได้เดิม 
ที่เลือกเปลี่ยนสถานภาพ และพนักงานใหม่ 
  2.3.3 บุคลากรมีสิทธิในการเลือกเปลี่ยนสถานภาพด้วยความสมัครใจโดยมีมาตรการจูงใจเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด 
  2.3.4 ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่จะเปลี่ยนสถานภาพ จ านวนที่คงอยู่เพ่ือวางแผนบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
    2.4 ประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึง 
  2.4.1 ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนต้องสามารถแข่งขันได้ในการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.4.2 จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลโดยรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรไม่น้อยกว่าที่ได้รับปัจจุบัน 
  2.4.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน / ค ารับรองการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน
ที่โปร่งใส ยุติธรรมและมีกลไกให้ความเป็นธรรม 
  2.4.4 พิจารณาการใช้บริการภายนอกเพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัด 
  2.4.5 จัดระบบ / ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรก่อนมีผลบังคับใช้ 
 
3. องค์กรบริหารงานบุคคล 
    3.1 สภามหาวิทยาลัย : อ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  3.1.1 พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์พิเศษ 
  3.1.2 แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอ่ืนที่เทียบเท่า 
  3.1.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา 
  3.1.4 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีและรองหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา 

ส่วนงานวิสาหกิจ 
( ผู้อ านวยการ / ผูจ้ัดการ) 
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  3.1.5 พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนหรือมีฐานะเทียบเท่ าต าแหน่ งทางวิชาการและ 
ต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
  3.1.6  ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
    3.2  คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย : คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
          องค์ประกอบ  อ านาจและหน้าที่ ดังรายละเอียดปรากฏในระบบบริหารและโครงสร้าง   
 
4. ระบบโครงสร ้างต าแหน่งของพนักงาน 
    4.1 กลุ่มต าแหน่งบริหารวิชาการ 
  4.1.1 อธิการบดี ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยให้นับรวมวาระที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
  4.1.2 รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
  4.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดี หรือต าแหน่งบริหารวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
  4.1.4 ต าแหน่งอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
    4.2 กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ 
  4.2.1  ต าแหน่งผู้สอน :  ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อาจารย์  
   4.2.2  ต าแหน่งนักวิจัย : นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ  นักวิจัยเชี่ยวชาญ  นักวิจัยปฏิบัติการ 
    4.3 กลุ่มต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
  4.3.1 ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน : สายงานบริหารงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานอาวุโส  
หัวหน้าหน่วยงาน 
  4.3.2 ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
         1) กลุ่มต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป : สายงานสนับสนุนการบริหารและวิชาการ 
   1. งานวิชาชีพ งานช่วยอ านวยการด้านการบริหาร งานสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
บรรณสาร สื่อการศึกษา กิจการนักศึกษา บริการการศึกษา บริการวิชาการ 
   2. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   3. ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับอาวุโส  ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับช านาญการ 
ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับกลาง   ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับต้น 
          2)  กลุ่มต าแหน่งสายงานสนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
   1. งานสนับสนุนด้านการบริหาร ปฏิบัติการ  งานธุรการทั่วไป  งานช่างเทคนิค ช่างทั่วไป 
   2. ผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อนุปริญญา คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   3.  ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง   ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
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5. ระบบการเลือกสรรและการคัดเลือก 
    5.1 หลักการ  
  5.1.1  มุ่งเน้นระบบคุณธรรม 
  5.1.2 มุ่งเน้นการพิจารณาสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเหมาะสม สอดคล้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กร 
  5.1.3 ใช้ระบบ " คณะกรรมการ " โดยอธิการบดีแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีผู้แทนหน่วยงานที่จะบรรจุ
พนักงานร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้การคัดเลือกมีความรอบคอบและเป็นธรรม 
    5.2  วิธีการเลือกสรรและคัดเลือก 
  5.2.1 ต าแหน่งบริหารวิชาการ : ขั้นตอนที่ 1 ประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ 
ขั้นตอนที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์  สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
  5.2.2 ต าแหน่งสายวิชาการ : ขั้นตอนที่  1 ประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ 
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสมรรถนะ  สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ประเมินศักยภาพด้านการสอนในระบบการศึกษาทางไกล /ด้านวิชาการ 
  5.2.3 ต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป :  ขั้นตอนที่ 1 สอบข้อเขียนเพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ 
และทักษะพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2  สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง / ทดสอบการปฏิบัติงาน 
 
6. ระบบการทดลองปฏิบัติงานและการจ้างงาน 
    6.1 การทดลองปฏิบัติงาน 
  6.1.1 ต าแหน่งสายวิชาการ  : ทดลองปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนเต็ม สัญญาจ้างแรกระยะเวลา 3 ปี และสัญญาจ้างที่สอง
ระยะเวลา  2 ป ี หรือตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดในสัญญาจ้าง 
  6.1.2  ต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป : ทดลองปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนเต็มระยะเวลา 2 ปี 
หรือก าหนดให้มี /ไม่มีการทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์ ความช านาญการเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง 
  6.1.3 บุคลากรเดิมที่เปลี่ยนสถานภาพ : ทดลองปฏิบัติงานกรณีแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพหลังก าหนดระยะเวลา 
1-2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ 
    6.2 ระบบการจ้างงาน 
  6.2.1 ระบบการให้สถานภาพประจ า 
   1) ต าแหน่งสายวิชาการ : พนักงานผ่านการทดลองปฏิบัติงานและผ่านการประเมินตามระยะเวลาและเงื่อนไข 
ที่ก าหนด หรือพนักงานได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระหว่างการทดลองปฏิบัติงานนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   2) ต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป : พนักงานผ่านการทดลองปฏิบัติงานและผ่านการประเมิน 
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด 
   3)  บุคลากรเดิมที่เปลี่ยนสถานภาพ 
        1. ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับได้รับการบรรจุทันที 
        2. ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังระยะเวลา 180 วัน - 1 ปี และผ่านการประเมินความต้องการและภาระงาน 
        3. ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพหลังก าหนดระยะเวลา 1-2 ปี  ผ่านการประเมินและการทดลองปฏิบัติงาน 
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        4. ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพหลัง ก าหนดระยะเวลา 2 ปี อาจก าหนดระบบการจ้างเป็นแบบใด
ตามตกลงกัน/ ด าเนินการตามข้อบังคับ 
   4)  ข้อดี  
        1. พนักงานมีหลักประกันความมั่นคงในการท างาน  อายุงานต่อเนื่อง ได้สิทธิประโยชน์/สวัสดิการมาก 
        2. การบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง สามารถลงทุนพัฒนาพนักงานเพ่ือประโยชน์ระยะยาว 
   5) ข้อจ ากัด 
        1. กรณีระบบประเมินการปฏิบัติงานไม่เคร่งครัดอาจท าให้มีพนักงานที่หย่อนประสิทธิภาพ 
        2. มหาวิทยาลัยต้องมีระบบประเมินการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและน ามาใช้อย่างเที่ยงตรง 
  6.2.2 ระบบสัญญาจ้าง 
   1)  ต าแหน่งบริหารวิชาการ  ต าแหน่งสายวิชาการ   ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับบริหาร  
/ บางสายอาชีพที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2)  ก าหนดช่วงระยะเวลาการจ้าง / การต่อสัญญาจ้างตามที่ตกลงกัน / ตามผลการประเมินโดยไม่มีการให้สถานภาพประจ า 
   3) อัตราค่าตอบแทนที่จูงใจสูงกว่าระบบการให้สถานภาพประจ าและการประเมินอย่างพิถีพิถัน 
    4) ข้อดี  
       1. สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพ คนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทายด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าระบบปกติ 
        2. มหาวิทยาลัยลดความเสี่ยงในการมีพนักงานที่หย่อนคุณภาพ  
        3. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานท าได้ง่ายขึ้น   
   5) ข้อจ ากัด 
       1. งานขาดความต่อเนื่องเมื่อพนักงานมีการเข้าออกบ่อย 
       2. ข้อจ ากัดในการพัฒนาพนักงานตามแผนระยะยาวเพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
    6.3 วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานและการจ้างงาน  
  6.3.1 คณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 3 - 9 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 6.3.2 คณะกรรมการ ฯ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานทุกภาคการศึกษา 
  6.3.3 พนักงานทดลองปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรก 
ที่ได้รับการสั่งให้ทดลองปฏิบัติงาน 
  6.3.4 พนักงานทดลองปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยอาจเลิกจ้างแม้ยังทดลองปฏิบัติงานไม่ครบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทราบล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
7. ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 
     7.1  หลักการทั่วไป 
  7.1.1 ก าหนดอัตราและเงื่อนไขสอดคล้องกับกฎหมาย  ระดับที่พอเพียง เหมาะสม สอดคล้องกับสถานภาพ สถานะการครองชีพ  
พนักงานสามารถทุ่มเทการท างานได้อย่างเต็มที่ 
  7.1.2 ความเป็นธรรมภายใน : ค่าตอบแทนใกล้เคียงกันส าหรับพนักงานที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ที่เทียบเคียงกันได้ 
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  7.1.3  ความเป็นธรรมภายนอก : ค่าตอบแทนโดยรวม ของพนักงานสามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับหน่วยงาน 
ประเภทเดียวกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
  7.1.4 ความสามารถดึงดูด รักษาผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  7.1.5 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของมหาวิทยาลัย 
  7.1.6  สัดส่วนของเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการมีความเหมาะสม  ประหยัด จูงใจและเป็นสากลเมื่อเทียบกับหน่วยงานชั้นน าทั่วไป 
  7.1.7  ความคล่องตัว ยืดหยุ่นในการบริหารและพิจารณาการใช้บริการภายนอกให้มากที่สุด 
  7.1.8  ช่วงกว้างของเงินเดือนแต่ละระดับของทุกต าแหน่งมีความเหมาะสมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง / ทางก้าวหน้าของเงินเดือน  
สอดคล้องกับภาระงาน / คุณวุฒิ / ประสบการณ์ / ผลงาน / สมรรถนะ / ความสามารถ 
  7.1.9  ก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับต าแหน่งและลักษณะงานจ านวน 3 บัญชี : บัญชีอัตราเงินเดือนต าแหน่งบริหารวิชาการ  
 ต าแหน่งสายวิชาการ  ต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
  7.1.10 บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานไม่มีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง กรณีได้รับการปรับต าแหน่งสูงชึ้นจะได้รับการปรับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ของมัธยฐานของโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง 
  7.1.11 บัญชีเงินเดือนใช้ระบบเปอร์เซ็นต์แทนการก าหนดเป็นขั้นเงินเดือนเพ่ือความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
         7.2 บัญชีอัตราเงินเดือน 
  7.2.1  ต าแหน่งบริหารวิชาการ 
           
หลักการจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราการปรับเงินเดือน 

เมื่อด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ อัตราต่ าสุด อัตราสูงสุด 
1. อัตราเงินเดือนของอธิการบดีเท่ากับอัตราสูงสุด
ผู้อ านวยการองค์การมหาชนกลุ่ม 2 และใกล้เคียง 
P50 ของต าแหน่งผู้บริหารภาคเอกชน 
2. อัตราเงินเดื อนของรองอธิการบดี  / เที ยบเท่ า 
ใกล้เคียงอัตราของรองผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
กลุ่ม 2 

1.  อธิการบดี 
2. รองอธิ การบดี  คณ บดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก 
 / ต าแหน่งเทียบเท่า 
 

100,000   
 70,000 

 
 
  

250,000   
150,000 

 
 
 

25,000 
17,000 

 
 
 
 

3. อัตราเงินเดือนของผู้ช่วยอธิการบดี / เทียบเท่า
ประมาณ 2 เท่าของอัตราสูงสุดของต าแหน่ ง
อ านวยการระดับกลางของราชการ 
4. การปรับเงินเดือนเมื่อพนักงานสายวิชาการมา
ด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ 
    4.1 ได้รับเงินเดือนในบัญชีต าแหน่งบริหาร
วิชาการโดยปรับฐานเงินเดือนปัจจุบันร้อยละ 15 
ของมัธยฐานของโครงสรา้งเงินเดือนของแตล่ะต าแหนง่ 
    4.2  กรณีปรับเงินเดือนแล้วมีอัตราต่ ากว่าอัตรา
ต่ าสุดของต าแหน่งนั้นให้ปรับเงินเดือนเท่ากับ
อัตราต่ าสุด 
    4.3  กรณีมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราสูงสุด
ของต าแหน่งบริหารวิชาการที่ด ารงต าแหน่งให้ได้ 

3. ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี 
รองผู้ อ านวยการสถาบั น 
 / ส านัก / ต าแหน่งเทียบเท่า 

50,000 100,000 10,000 
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หลักการจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราการปรับเงินเดือน 
เมื่อด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ อัตราต่ าสุด อัตราสูงสุด 

รับเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดของต าแหน่งบริหาร
วิชาการนั้น /น าเสนอสภามหาวิทยาลัยกรณีไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
    4.4 เมื่ อพ้ นจากต าแหน่ งบริหารวิ ชาการ 
จะได้ รั บ เงิ น เดื อนที่ มี การค านวณ จาก 
อัตราเงินเดือนก่อนด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ
บวกอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีแต่ละป ี

    

 

  7.2.2  ต าแหน่งสายวิชาการ 
 

หลักการจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราการปรับเงินเดือน 
เมื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ อัตราต่ าสุด อัตราสูงสุด อัตราเพดาน

ประสิทธิภาพ 
1. อั ตราเงินเดื อนเริ่ มต้ นวุฒิ ปริญญาเอก/ 
วุฒิใกล้เคียงสูงเพียงพอให้สามารถด าเนินชีวิตได้
โดยไม่ ต้ องหางานเสริม สามารถทุ่ มเทเวลา 
กับงานได้อย่างมีคุณภาพและเต็มที ่
2. อัตราสูงสุดแต่ละต าแหน่งก าหนดจากมาตรฐานการ
ปรั บต าแหน่ งวิ ชาการที่ คาดหวั งจากคนเก่ ง 
ปานกลางประมาณช่วงละ 10 ปี โดยรองศาสตราจารย์
จะมีอัตราในระดับสูงจูงใจการเข้าสู่ต าแหน่งนี้ 
ให้ได้ร้อยละ 50 ของพนักงาน 
3. ก าหนดเพดานประสิทธิภาพในอัตราต่ ากว่า
สูงสุดร้อยละ 20 ส าหรับศาสตราจารย์และ 
รองศาสตราจารย์เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในต าแหน่งวิชาการเดิม 
4. ใช้ Matrix การขึ้นเงินเดือนซึ่งผู้มีฐานเงินเดือนต่ า
จะได้ขึ้ นในอัตราร้อยละที่ สู งกว่าเป็นการขึ้น
เงินเดือนเร็วในช่วงแรกเพื่อจูงใจคนเก่งในช่วงอายุ 40 ปี 

1. ศาสตราจารย์ 
   นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
2.  รองศาสตราจารย์ 
    นักวิจัยเช่ียวชาญพิเศษ 
 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    นักวิจัยเช่ียวชาญ 

 

  
 

230,000 
( สูงกว่า

ราชการ 1.63 
เท่า ) 

160,000 
(  สูงกว่า

ราชการ 1.59 
เท่า ) 

115,000  
( สูงกว่า

ราชการ 1.44 
เท่า ) 

 

184,000 
 
 
 

128,000 

20,000 
 
 
 

17,000 
 
 
 

10,000 
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หลักการจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราการปรับเงินเดือน 
เมื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ อัตราต่ าสุด อัตราสูงสุด อัตราเพดาน

ประสิทธิภาพ 
5. ช่วงกว้างของเงินเดือนในแต่ละระดับของต าแหน่ง
อาจารย์ ถึ งรองศาสตราจารย์ สามารถดึ งดู ด 
ผู้ มี ความสามารถสู งวุฒิ ปริญญาเอกมาเป็ น
นักวิชาการ 
6. . การปรับเงินเดือนเพื่อกระตุ้นให้เข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการเร็วขึ้นในอัตราร้อยละ 15 ของมัธยฐาน 
ของโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง 

4. อาจารย์ 
    นักวิจัยปฏิบัติการ 
     4.1  ปริญญาเอก  
        
 
 
   
  
      4.2  ปริญญาโท 

   
 

35,000 
(  สูงกวา่ราชการ 

1.67  เท่า 
กรณีราชการ 

ไม่รวมค่าครองชีพ 
สูงกว่า 1.85 เท่า ) 

25,000 
( สูงกว่าราชการ 

1.43 เท่า 
 กรณีราชการ 

ไม่รวมค่าครองชีพ 
สูงกว่า 1.63 เท่า 

 
 
 
 
 

80,000 
   ( สูงกว่าราชการ 

1.87 เท่า ) 
 

  

อัตราเงินเดือนทั้งบัญชีโดยเฉลี่ยสงูกว่าราชการ 1.83 เท่า กรณีรวมเงินประจ าต าแหน่งสูงกว่าราชการ1.55 เท่า 
                       อัตราเงินเดือนสูงสุดสูงกว่าราชการ 2 - 3 เท่า 

 
 
 

            7.2.3  ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
 
หลักการจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราการปรับเงินเดือน 

เมื่อเลื่อนต าแหน่ง อัตราต่ าสุด อัตราสูงสุด 
1. อัตราเงินเดือนขั้นต้นพิจารณาจากสาขาขาดแคลน 
ประสบการณ์  ผลงาน ทั กษะ ความสามารถพิ เศษ 
2. อัตราสูงสุดต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
อาวุโสเทียบเคียงอัตราสูงสุดต าแหน่งบริหาร
กลุ่มปฏิบัติการในองค์การมหาชน 
3. อัตราต่ าสุดต าแหน่งผู้ปฏิบัติการทุกระดับ
ต าแหน่งใกล้เคียงอัตราต่ าสุดของระดับต าแหน่ง 
ที่เทียบเคียงกันได้ในองค์การมหาชน 
4. อัตรากึ่ งกลางเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือน 
ของภาคเอกชน 
   4.1  ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป 
ระดับอาวุโสเทียบเคยีงเอกชน P25 (Percentileที่ 25 ) 
   4.2 ผู้ปฏิบั ติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป 

1. หัวหน้าหน่วยงานอาวุโส 
2. หัวหน้าหน่วยงาน 
     ผู้ ปฏิบั ติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไประดับอาวุโส 
3. ผู้ ปฏิบั ติการวิชาชีพ และ
บริหารทั่วไประดับช านาญการ 
4. ผู้ ปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไประดับกลาง 
5. ผู้ ปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไประดับต้น 
      ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง 
6. ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
 

50,000   
34,000   

 
 

25,000   
 

19,500   
 

16,500   
 
 

9,900   
 

100,000 
80,000   

 
 

58,000   
 

45,500   
 

37,500   
 
 

24,000 
 

10,000 
  8,000 

 
 

6,000 
 

4,000 
 

3,000 
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ระดับช านาญการเทียบเคียงเอกชน P25 
   4.3  ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป
ระดับกลางเทียบเคียงเอกชน P50 
   4.4  ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป 
ระดับต้นเทียบเคียงเอกชน P75 
5. การปรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนต าแหน่งเพื่อกระตุ้น
และตอบแทนภาระความรับผิดชอบ การใช้ความรู้ 
ทักษะที่สูงขึ้นในอัตราร้อยละ 15 ของมัธยฐาน 
ของโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง 

อัตราเงินเดือนขั้นต้น 
1. ปริญญาโท  
 
 
2. ปริญญาตรี 
 
 
3. ปวส.  
4. ปวช.  

 
20,000 - 25,000 
( สูงกว่าราชการ 

1.14เท่า ) 
16,500 - 19,500 
( สูงกว่าราชการ 

1.10 เท่า ) 
11,500 
9,900 

                 อัตราเงินเดือนทั้งบัญชีโดยเฉลี่ยสูงกว่าราชการ 1.03 เท่า   กรณีราชการไม่รวมค่าครองชีพสูงกว่า 1.17 เท่า   อัตราเงินเดือนสูงสุดสูงกว่า 1.5 เท่า 
                 อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทนสูงกว่าราชการ 1.04 เท่า      กรณีราชการไม่รวมค่าครองชีพสูงกว่า 1.16 เท่า 
                 ต าแหน่งผู้ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือนสูงกว่าราชการ 1.02 เท่า    ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานสูงกว่าราชการ 1.06 เท่า 

 

     7.3  แนวทางการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนใหม่ 
  7.3.1 .บัญชีประเภทเดียวกันผู้ที่เงินเดือนเดิมเท่ากันปรับสู่เงินเดือนใหม่เท่ากัน / ผู้มีเงินเดือนเดิมมากกว่าปรับจ านวนเงินมากกว่า
ผู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 
  7.3.2 อัตราการปรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยทั้งบัญชี 
   1)  ข้าราชการ / พนักงานต าแหน่งสายวิชาการ ร้อยละ 50 / 60 
   2)  ข้าราชการ / พนักงานต าแหน่งสายปฏิบัติการ ฯ  ร้อยละ 13 / 35 
   3)  ลูกจ้างทุกประเภท ร้อยละ 10 
 
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     8.1 วัตถุประสงค์ 
  8.1.1 การบริหารงานบุคคลเรื่องต่าง ๆ  :  เลื่อนเงินเดือน  ให้รางวัลประจ าปี  เลื่อน/ โยกย้าย/สับเปลี่ยนต าแหน่ง  พัฒนาพนักงาน  
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
  8.1.2  การต่อสัญญาจ้าง  เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานประจ า 
     8.2 หลักการ 
  8.2.1 ระบบคุณธรรม  :  ความเสมอภาค ความเป็นเธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของคนกลาง กระบวนการประเมินที่ชัดเจน รวดเร็ว 
  8.2.2  ระบบประเมินแบบเปิด  :  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา การชี้แจง ชักถามระหว่างผู้ถูกประเมินและผู้ประเมิน 
  8.2.3  ความเป็นปรนัยและเที่ยงตรง  :  ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน / น้ าหนักตัวชี้วัด / สมรรถนะส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องกับข้อตกลงการปฏิบัติงาน / ค ารับรองการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
  8.2.4 การประเมินอย่างต่อเนื่อง :  ประเมินผลเป็นระยะตลอดอายุงาน  ประเมินปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง ประเมินการปรับปรุง 
/ พัฒนางานจากผลการประเมินในครั้งถัดไป 
  8.2.5 ความครอบคลุม : ผลส าเร็จของหน่วยงาน / บุคคล พฤติกรรมการท างาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนบุคคล 
     8.3 แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  8.3.1  แบบประเมินและมิติการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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   1)  ทุกสายงาน / ต าแหน่งงานต้องให้ความส าคัญ ต่อผลส าเร็จของบุคคลมากกว่ามิติอ่ืน 
   2)  พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน / ยุทธศาสตร์และค ารับรอง 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
   3)  ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินที่เป็นมาตรฐานของแต่ละสายงานพร้อมคู่มือเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
               4)  มิตแิละระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 
ต าแหน่ง ผลส าเร็จ 

ของหน่วยงาน 
ผลส าเร็จ 
ของบุคคล 

พฤติกรรม 
การท างาน 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สว่นบคุคล 

เหตุผล ระดับ 
ผลการประเมนิ 

1.  บริหารวิชาการ ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
 

เน้ นการบริ หาร
จัดการ  พฤติกรรม 
ที่ เหมาะสมและ
คุณลักษณะส าคัญ 

1. ระดับดีเยี่ยม 
 ท างานได้ ผลดี เกิ น
ระ ดั บ ม าต รฐ าน 
อย่ างมากจน เป็ น
แบบอย่างได้ 
2. ระดับดีมาก 
 ท างานได้ผลดี เกิน
ระดับมาตรฐานและ
รวดเร็วกว่าพนักงาน
ส่วนใหญ่ 
3. ระดับดี   
ท า ง า น ได้ ผ ล ดี 
ตามระดับมาตรฐาน 
4. ระดับพอใช้   
ท างานที่ มอบหมาย 
ได้ ยั งไม่ ถึ งระดั บ
มาตรฐานมีข้อบกพร่อง
ไม่ ส ม ค วร ได้ ขึ้ น
เงินเดือนประจ าปี 
 

2. สายวิชาการ ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 15 

 

ร้อยละ 15 
 

1. การท างานลักษณะ
ปัจเจกบุคคล 
2. ประเมินศักยภาพ 
การสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล 

3. บ ริ ห าร งาน
ปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 เน้นการประสานงาน 
ท างานเชิ งกลยุ ทธ์ 
ทักษะการบังคับบัญชา 
การจัดการ 

4. ป ฏิ บั ติ ก าร
วิ ช า ชี พ แ ล ะ 
บริหารทั่วไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 .เน้นการประสานงาน   
ท างานเป็ นที ม   
 การให้ บ ริ ก าร 
 

 

  8.3.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  องค์ประกอบ  :  คณบดี / ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน 
 ผู้แทนกรรมการบริหารงานบุคคล   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร / หัวหน้าส่วนงานหรือต าแหน่งเทียบเท่า  ผู้แทนในสายงาน 
 ( โดยมีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนในสายงานจ าแนกตามความเชี่ยวชาญ / สายงานและแต่งตั้งเรียงตามล าดับ ) 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 คน  
   อ านาจและหน้าที่ :  .การวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด    รายงานผลการประเมิน การช้ีแจง แลกเปลี่ยนกับผู้ถูกประเมิน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจและประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

  8.3.3  วิธีด าเนินการ 
   1)  พนักงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐาน 
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   2)  คณะกรรมการ ฯ ตรวจประเมินตามมิติการ ประเมินและตวัชี้วัด 
   3)  คณะกรรมการ ฯ แจ้งผลการประเมินแก่ผู้ถูกประเมินซึ่งสามารถโต้แย้ง / ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 
   4)  คณะกรรมการ ฯ พิจารณาการโต้แย้งและหลักฐานเพ่ิมเติม 
   5)  ผู้ถูกประเมินลงนามรับผลการประเมินและข้อเสนอแนะ   
   6)  คณะกรรมการ ฯ ส่งผลการประเมินให้ส่วนทรัพยากรบุคคลใช้ประโยชน์ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

9. ระบบการขึ้นเงินเดือนประจ าป ี  
     9.1 วัตถุประสงค์ 
  9.1.1  ตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาตามระดับผลงาน  
  9.1.2  ชดเชยการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพ 
  9.1.3 ปรับเงินเดือนให้เท่าเทียมกับอัตราตลาด เหมาะสมกับค่าของงาน 
     9.2  การขึ้นเงินเดือนเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน 
     9.3  มีภาระงานขั้นต่ า 
     9.4  ผลการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ต่ ากว่าระดับดี  
     9.5  ใช้ระบบคณะกรรมการโดยที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองการขึ้นเงินเดือน 

 

10. ระบบสวัสดิการ 
     10.1   หลักการ 
  10.1.1  ระบบสวัสดิการตามเงื่อนไขภาระงานโดยพนักงานต้องปฏิบัติตามภาระงานก่อนจึงมีสิทธิตามระบบสวัสดิการ 
  10.1.2 พนักงานที่เป็นข้าราชการบ านาญได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแต่มีสิทธิ 
การประกันตนด้วยความสมัครใจ 
  10.1.3 ก าหนดสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
  10.1.4  ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพในกลุ่มต าแหน่งต่าง  ๆ  และประโยชน์ต่อพนักงาน 
  10.1.5. เน้นความมีประสิทธิภาพ  ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสวัสดิการ 
  10.1.6 บุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพจะได้รับสวัสดิการโดยรวมไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับในระบบราชการแต่อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 
 
11. ระบบการพัฒนาพนักงาน 
     11.1 หลักการ 
  11.1.1 พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง
งาน ความต้องการของหน่วยงาน /พนักงาน 
  11.1.2  พิจารณาผลการปฏิบัติงานในการก าหนดความจ าเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  11.1.3  พัฒนาพนักงานทั่วทั้งองค์กรในงานทุกระดับ  ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
  11.1.4  รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย :  การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  การพัฒนาตนเอง ฯลฯ 
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  11.1.5 ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างทางก้าวหน้าในสาย อาชีพของทุกต าแหน่ งงานโดยผู้ที่ ได้ รับการพัฒนามี โอกาส 
ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่ก าหนดได้ 
     11.2  แนวทาง 
  11.2.1 จัดตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบการพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะอาจเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ การแสวงหาความร่วมมือ
กับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายนอก 
  11.2.2  ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาพนักงานในหน่วยงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวและแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
  11.2.3  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าจ านวนวัน / ชั่วโมงแต่ละปีในการพัฒนาพนักงานแต่ละต าแหน่ง 
  11.2.4 ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ ขั้นตอน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
  11.2.5 จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรแต่ละบุคคลที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการพัฒนาตนเอง 
  11.2.6 จัดท าระบบการรายงานผลการพัฒนาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเสนอผลการพัฒนาของบุคลากร ศูนย์รวบรวมแลกเปลี่ยน
ความรู้และทักษะจากการพัฒนาบุคลากร 
  11.2.7 ก าหนดให้การพัฒนาบุคลากรเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  11.2.8 การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนของภาระงาน สร้างประสบการณ์จากงานผู้บริหารเพ่ือเตรียมและให้โอกาสผู้ที่มีศักยภาพ 
เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 

12. ระบบวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
     12.1 หลักการ  
  12.1.1  รวมหลักการของการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรทุกประเภทภายใต้ข้อบังคับฉบับเดียวกัน 
  12.1.2  การด าเนินการทางวินัยภายใต้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
  12.1.3  การด าเนินการเรื่องการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ภายใต้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
  12.1.4  การด าเนินการทางวินัยต้องมีคุณธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาค  การกระท าที่ฝ่าฝืนต่อคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพต้องได้รับการด าเนินการที่เหมาะสมกับระดับการกระท า 
  12.1.5  การด าเนินการทางวินัยต้องมีความสอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคล มีหลักประกันไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 
 
13. ระบบการออกจากงาน การเลิกจ้างและการชดเชยพิเศษ 
     13.1 หลักการ : การเลิกจ้าง/ ให้พนักงานออกจากงานโดยไม่ได้ถูกด าเนินการทางวินัยต้องคุ้มครองให้พนักงาน  
ได้รับการชดเชยตามสมควรก่อนที่จะหางาน/ท างานที่อ่ืนได้ 
     13.2 อัตราเงินชดเชย  
  13.2.1  อายุงาน 120 วัน - 1 ปี         : 1 เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
  13.2.2  อายุงานมากกว่า 1 ปี - 3 ปี    : 3 เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
  13.2.3  อายุงานมากกว่า 3 ปี - 6 ปี    : 6 เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
  13.2.4  อายุงานมากกว่า 6 ปี - 10 ปี   : 8 เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
  13.2.5  อายุงานมากกว่า 10 ปี          : 10 เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
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  13.2.6 มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยกรณีผู้ที่ถูกเลิก จ้างได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเงินชดเชย และจะจ่ายส่วนต่าง 
กรณีได้รับน้อยกว่าเงินชดเชย 
 
14. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
      14.1 สภาบุคลากร :  องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ ดังรายละเอียดปรากฏในระบบบริหารและโครงสร้าง 
       14.2 ระบบตัวแทนบุคลากร :  ระบบบริหารงานบุคคลก าหนดให้มีระบบตัวแทนบุคลากรที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งเข้ามาร่วมในการบริหารงานบุคคล 
 
15. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
      15.1 หลักการ 
  15.1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพมีความส าคัญต่อการเป็นสถาบันทางวิชาการในการก ากับ ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  15.1.2  ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชพีที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของมหาวิทยาลัย 
  15.1.3  คณะบุคคลร่วมกันก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      15.2  แนวทาง 
  15.2.1 คณะท างานก าหนดจรรยาบรรณของพนักงานประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร / สภาบุคลากร / พนักงาน 
  15.2.2   ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พันธกิจ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ข้อมูลการกระท าผิดที่ผ่านมา ฯลฯ 
  15.2.3  สัมภาษณ์ตัวแทนพนักงานกลุ่มต่าง ๆ   ผู้ที่มีผลการด าเนินงานดีเยี่ยม ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  15.2.4  จัดท าร่างจรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานและรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ 
 
16. มาตรการจูงใจการเปลี่ยนสถานภาพ 
      16.1  บุคลากรที่สามารถแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ : ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเดิม  ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดิน  
ลูกจ้างประจ างบประมาณเงินรายได้และมีอายุต่ ากว่า 55 ปี 
       16.2 ผู้บริหารต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายใน 60 วัน 
       16.3 บุคลากรทั่วไป 
  16.3.1 ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับได้รับการบรรจุทันที 
  16.3.2 ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังระยะเวลา 180 วัน - 1 ปี และผ่านการประเมินความต้องการและภาระงาน 
ได้รับการบรรจุโดยไม่ต้องทดลองการปฏิบัติงาน 
  16.3.3  ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพหลังก าหนดระยะเวลา 1 - 2 ปี  ผ่านการประเมินและการทดลองปฏิบัติงานจึงได้รับการบรรจุ 
  16.3.4  ผู้ที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพหลังก าหนดระยะเวลา 2 ปี  ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา 
ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสม   
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ระบบบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบญัชีและการตรวจสอบภายใน 
1. หลักการในการวางระบบ 
     1.1 มหาวิทยาลัยยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแบบ Block Grant ที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
และพัฒนามหาวิทยาลัย 
     1.2 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง สามารถบริหารเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์เพ่ิมเติม 
     1.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับ / ระเบียบและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     1.4  ข้อบังคับ / ระเบียบด้านการเงินเอ้ือต่อการบริหารให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.5 การบริหารพัสดุมุ่งเน้นความคล่องตัว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
      
2. องค์กรด้านการงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
     2.1 สภามหาวิทยาลัย :   อ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
  2.1.1 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอธิการบดี 
    2.2  คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย :  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
          องค์ประกอบ  อ านาจและหน้าที่ ดังรายละเอียดปรากฏในระบบบริหารและโครงสร้าง   
 
3. ระบบงบประมาณ 
    3.1 ภาพรวม  
  3.1.1  แหล่งรายได้หลัก :  รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   เงินงบประมาณแผ่นดิน 
  3.1.2  รัฐจัดสรรงบประมาณใหม้หาวิทยาลัยเป็นจ านวนที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยและ 
จัดสรรเพ่ิมเติมให้ตามความจ าเป็นกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
  3.1.3  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินในรูปแบบกองทุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน 
  3.1.4 รอบปีบัญชีงบประมาณเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
  3.1.5 โครงสร้างแผนงานงบประมาณ  
    1)  แผนงานจัดการศึกษา 
   2)  แผนงานบริการวชิาการแก่สงัคม 
   3)  แผนงานวิจยั 
   4)  แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   5)  แผนงานการบริการรูปแบบพิเศษ 
   6)  แผนงานพัฒนาองค์กร  
  3.1.6  คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก 
รับผิดชอบการพิจารณา กลั่นกรอง จัดสรรงบประมาณ เสนอแนวทางจัดท างบประมาณก่อนเสนอคณะกรรมการการเงิน ฯ 
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    3.2  กระบวนการระบบงบประมาณ 
  3.2.1  จัดท า พิจารณา กลัน่กรอง ปรับปรุง อนุมัติ 
   1)  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจน 
   2)  จัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
         1. จัดท าประมาณการรายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
        2. กันเงินในอัตราร้อยละของประมาณการรายรับตามนโยบายจดัสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินสะสมและเงินงบกลาง  
        3.  น าเงินที่เหลือจากการกันเงนิสะสมและงบกลางรวมกับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจัดเข้ากองทุนบริหารทั่วไป 
         4.  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากกองทุนบริหารทั่วไปให้ภารกิจทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ในแต่ละหมวดรายจ่าย 
         5.  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนเฉพาะตามวัตถุประสงค์กองทุน 
         6.  ระหว่างปีอธิการบดีเสนอขออนุมัติจัดสรรเงินสะสม / โอนเงินจากกองทุนอ่ืนเข้ากองทุนที่มีเงินไม่เพียงพอ 
        7.  สิ้นปีงบประมาณอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยอาจโอนเงินสะสมที่ เกิดจากการด าเนินงานในส่วนงาน 
เข้าบัญชีกองทุนที่เกี่ยวข้อง   
  3.2.2  ควบคุมการรับและเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1)  จัดท าทะเบียนคุมรายรับทุกประเภท และรายงานเปรียบเทียบประมาณการกับรายรับจริงทุกเดือน 
   2)  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับ / ระเบียบมหาวิทยาลัย 
   3) การเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น  การเบิกจ่ายข้ามปีให้อธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณีไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ  
กรณีอ่ืนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน ฯ พิจารณาอนุมัติ 
   4)  อธิการบดีอนุมัติกรณีการโอนย้าย ปรับเปลี่ยนรายการที่ไม่มีการเพ่ิมวงเงินงบประมาณ / ไม่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
   5)  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน ฯ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี 
กรณีขอปรับเพ่ิม / ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   6)  การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีการผูกพันสัญญาแล้วโดยคณะกรรมการการเงิน ฯ อนุมัติการกันเงิน 
/ ขยายเงินกันได้รวมไม่เกินสองปีงบประมาณ 
   7)  กรณีงบประมาณประจ าปีออกใช้ไม่ทันให้ใช้วงเงินงบประมาณประจ าปีเท่าที่อนุมัติในปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
   8)   สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การน าเงินคงเหลือเป็นเงินสะสม / น าเงินสะสมจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
  3.2.3  ประเมินผลและรายงานงบประมาณ 
   1)  ติดตามผลการปฏิบัติงานถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค  การบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องโดยมีการรายงานผลการติดตามทุก 1, 3, 6 เดือน หรือ 1 ปี 
   2)  ประเมินผลโดยวิเคราะห์ผลการติดตามเปรียบเทียบกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
   3)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานและส่วนตรวจสอบภายในรับผิดชอบ 
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4. ระบบการเงิน  
    4.1 ภาพรวม 
  4.1.1 รายได้ของมหาวิทยาลัย  
   1)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรรายปี 
   2)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
   3)  เงินกองทุนที่รัฐบาล / มหาวิทยาลัยจัดตั้งรวมทั้งผลประโยชน์จากกองทุน 
   4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ทรัพย์สินทางปัญญา ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างท าวิจัย ค่าบริการต่าง ๆ 
   5)  รายได ้/ ผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมลงทุน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   6)  รายได้หรือผลประโยชน์จากการใช้ / จัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ   
   7)  รายได้ สิทธิ ผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
  4.1.2  อ านาจหน้าที่การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
   1)  ท านิติกรรม  ถือกรรมสิทธิ์ /สิทธิครอบครอง/ทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน   การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  การรับเงิน / ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน / อุทิศให้ 
   2)  กู้ / ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล / ทรัพย์สิน  การลงทุน /ร่วมลงทุน 
   3)  จัดตั้ง / ร่วมจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ลงทุน / ร่วมลงทุนกับบุคคล / นิติบุคคลด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย การหาประโยชน์จากผลงานค้นคว้า / วิจัย 
   4)  ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุน 
   5)  รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ  ค่าบริการ  สิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ 
   6)  ก าหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
   7)  จัดให้มีและบริหารกองทุนเพ่ือกิจการของมหาวิทยาลัย 
   8)  จัดให้มีทุนการศึกษา ทุนวิจัยที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
  4.1.3  การบริหารกองทุน  จัดตั้งกองทุนใหม่และปรับการบริหารกองทุนเดิมโดยมีข้อบังคับแต่ละกองทุนและบริหารงานโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วย อธิการบดี / ผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานของกองทุน / 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  การบัญชี 
   1) กองทุนบริหารทั่วไป 
   2)  กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
   3)  กองทุนสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคม 
   4)  กองทุนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   5)  กองทุนห้องสมุด และพัฒนาเทคโนโลยีสื่อการศึกษาทางไกล 
   6)  กองทุนสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา 
   7)  กองทุนพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 
   8)  กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
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   4.2  ระบบงานหลัก 
  4.2.1  การบริหารรายรับ 
   1)  ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทุกครั้งในการรับเงินทุกประเภท 
   2)  แบบใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด การเรียงล าดับเลขที่ทุกฉบับ ทะเบียนควบคุม / หลักฐานการเบิก 
   3)  เงินรายรับทุกประเภทห้ามหักไว้ใช้จ่ายเพ่ือการใดก่อนน าส่งยกเว้นมีระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   4)  ส่วนการเงินและบัญชีจัดเก็บเงินทุกประเภท กรณีคณะกรรมการการเงิน ฯ ก าหนดให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้จัดเก็บต้องน าส่งทุกวันในเวลาท าการ / อย่างช้าในวันท าการถัดไป 
   5)  เงินที่จัดเก็บต้องน าฝากธนาคารในวันนั้น / อย่างช้าในวันท าการถัดไป 
   6)  ส่วนการเงินและบัญชีเก็บเงินสดในมือไว้ส ารองจ่ายได้ในจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.2.2  การบริหารรายจ่าย 
   1)  รายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพ่ือการด าเนินงานตามพันธกิจ  รายจ่ายของเงินอุดหนุน / ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ /สภามหาวิทยาลัยก าหนดกรณีมิได้ระบุไว้ 
   2)  ประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัย : รายจ่ายบุคคล  รายจ่ายด าเนินงาน  รายจ่ายลงทุน รายจ่ายอ่ืนๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3)  อธิการบดี / ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้างและก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงิน
งบประมาณในปีนั้น และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย / คณะรัฐมนตรี 
   4)  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย กรณี ไม่ ได้ก าหนดไว้ให้อธิการบดีอนุมัติ  
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการการเงิน ฯ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
   4.2.3  การหาประโยชน์จากรายได้ 
   1)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตร / หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง 
   2)  ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ / เอกชนที่มีฐานะมั่นคงโดยมีธนาคารอาวัล 
   3)  ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ / ธนาคารพาณิชย์ 
   4)  วิธีการอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 
5. ระบบพัสดุ  
    5.1  ภาพรวม 
  5.1.1 อ านาจหน้าที่การบริหารพัสดุ  
   1)  ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช้า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จ าหน่ายทรัพย์สิน 
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
   2)  ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ราชพัสดุ 
และส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  5.1.2  จัดระบบพัสดุแบบศูนย์บริการรวมของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
  5.1.3  ระบบคลังพัสดุมีทั้งส่วนกลางและหน่วยงาน 
  5.1.4 ระบบพัสดุด าเนินการตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  เชื่อมโยงข้อมูลส่วนการพัสดุ  ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  ส่วนการเงินและบัญชีและส่วนงานอ่ืน 
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5.2  สาระส าคัญของระเบียบการพัสดุ 
  5.2.1  วิธีการ  วงเงิน อ านาจการอนุมัติการจัดหาพัสดุและการจ้าง ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา / ข้อตกลง 
  5.2.2   อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ 
  5.2.3   เอกสารที่ใช้ในการจัดหาพัสดุ   
  5.2.4  วิธีการควบคุม เก็บรักษา ตรวจสอบ จัดท าทะเบียน จ าหน่าย การตัดบัญชีพัสดุและทรัพย์สิน 
 
    5.3  ระบบงานหลัก 
  5.3.1  การจัดหา 
   1)  วางแผนการจัดหาโดยด าเนินการร่วมกันของทุกส่วนงาน ส่วนการพัสดุ ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส่วนการเงินและบัญชี 
   2)  วิธีการจัดหาพัสดุท าโดยการตกลงราคา  การประกวดราคา 
   3) จัดซื้อพัสดุเงินเชื่อ /เงินสด  พัสดุจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน การผลิตพัสดุ จัดจ้างท าของ 
จ้างเหมาบริการ จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน 
   4) การเช่าสังหาริมทรัพย์ / อสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้ออาจใช้วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง 
   5) การแลกเปลี่ยนพัสดุของมหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง กรณีได้รับเงินจากการแลกเปลี่ยนพัสดุ
ให้น าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย   
   6)  การโอนทรัพย์สินให้มีคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญตีราคาทรัพย์สินที่รับโอน ประมาณการอายุการใช้งานแล้ว
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
   7) คณะกรรมการตรวจรับ / ตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนควบคุมพัสดุและเบิกจ่าย 
  5.3.2 การบริหารสัญญา  
   1) ดูแลการปฏิบัติตามสัญญาในช่วงการส่งมอบตามสัญญา 
   2) การรับประกันความช ารุด บกพร่อง 
   3) การคืนหลักประกันสัญญา 
  5.3.3 การควบคุม 
   1) จัดท าระบบคลังพัสดุส่วนกลางประสานกับคลังพัสดุหน่วยงานในการตรวจสอบ 
   2) จัดท ารหัสพัสดุเป็นระบบเดียวกันใช้ทุกหน่วยงาน 
   3) ดูแลรักษาพัสดุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีจ านวนครบถ้วนถูกต้องตามทะเบียนควบคุมพัสดุ 
   4)  ส่วนงานเบิกพัสดุโดยเบิกจากคลังพัสดุกลาง / พัสดุภายในส่วนงาน การตัดจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนและเก็บหลักฐาน 
   5)  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในการยืนยันยอดคงเหลือทางการบัญชีกับพัสดุที่มีอยู่จริงแล้วรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
  5.3.4  การจ าหน่ายพัสดุ 
   1)  ส ารวจและด าเนินการจ าหน่าย / มอบพัสดุที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้หน่วยงาน / บุคคลภายนอก 
   2)  บันทึกการจ าหน่าย  ตัดบัญชีทรัพย์สิน 
   3)  วางแผนจัดหาพัสดุเพ่ิมเติมและทดแทน 
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6. ระบบบัญชี 
    6.1 ภาพรวม 
  6.1.1   มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้หลักการและนโยบายการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  6.1.2  ระบบบัญชีที่แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ต้องการ 
  6.1.3  จัดท างบการเงิน บัญชีรายรับรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  6.1.4  จัดท ารายงานการเงินเพ่ือการบริหารที่แสดงผลการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ใช้บัญชีต้นทุนค านวณต้นทุนผลผลิต 
ของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย 
     6.2  หลักการบัญช ี
  6.2.1 หลักบัญชีคู่  :  บันทึกบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิตด้วยจ านวนเงินที่เท่ากัน 
  6.2.2  หลักเกณฑ์คงค้าง  :  การรับรู้เมื่อเกิดรายการทางการเงินแทนการรับรู้เมื่อมีการจ่ายเงินสด 
     6.2.3  หลักรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ  :  ก าหนดงวดบัญชีเพ่ือจัดท ารายงานทางการเงินเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 
  6.2.4  ระบบบัญชีกองทุน 
   1)  การบริหารและควบคุมทางการเงินด้วยระบบกองทุนเพ่ือประเมินผลการใช้ประโยชน์ / บริหารจัดการสินทรัพย์ 
   2)  บัญชีแต่ละกองทุนแสดงถึงสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของกองทุน 
  6.2.5  ระบบบัญชี 3 มิติ 
   1)  เชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
   2)  ความเชื่อมโยงของผลการด าเนินงานมิติแผนงาน หน่วยงาน และกองทุน 
     6.3  นโยบายการบัญชี 
  6.3.1  หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
  6.3.2  นโยบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ : การรับรู้  การวัดมูลค่า และประเภทสินทรัพย์ 
  6.3.3  นโยบายเกี่ยวกับหนี้สิน : การรับรู้  การวัดมูลค่า และประเภทหนี้สิน 
  6.3.4   นโยบายเกี่ยวกับทุน : การรับรู้   รายได้สูงหรือต่ ากว่าค่าใช้จ่าย (สะสม) 
  6.3.5  นโยบายเกี่ยวกับรายได้: การรับรู้  การวัดมูลค่า และประเภทรายได้ 
  6.3.6  นโยบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย: การรับรู้  และประเภทค่าใช้จ่าย 
     6.4  เอกสารทางการบัญชีและสมุดบันทึกรายการบัญช ี
  6.4.1  เอกสารที่จัดท าขึ้นภายนอกระบบบัญชี 
   1) ระบบการเงิน : ใบส าคัญรับเงิน ใบน าส่งเงิน ใบส าคัญจ่าย ใบยืมเงิน ฯลฯ 
   2)  ระบบพัสดุ :  ใบสั่งซื้อ / จ้าง สัญญาซื้อขาย  ใบตรวจรับพัสดุ ฯลฯ 
  6.4.2 เอกสารที่จัดท าขึ้นภายในระบบบัญชี : ใบส าคัญทั่วไปเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี ปรับปรุงรายการ การปิดบัญชี 
  6.4.3 สมุดบันทึกรายการบัญชี 
   1) สมุดบันทึกรายการขั้นต้น :  สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไป 
   2) สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย :  บัญชีแยกประเภททั่วไป / ประเภทย่อย / คุมยอด 
   3) สมุดทะเบียน : ทะเบียนเช็ค ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนคุมสัญญา 
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    6.5 ผังบัญชีและรหัสบัญชี 
  6.5.1 ผังบัญชี : โครงร่างระบบบัญชีประกอบด้วยชื่อบัญชีจ าแนกตามประเภทบัญชี คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย  
  6.5.2 รหัสบัญชี :  เลขที่บัญชีใช้แทนชื่อบัญชี 
  1)  ก าหนดรหัสแผนงาน  หน่วยงานและกองทุนเพ่ือประมวลผลการด าเนินงานและรายงานทางการบัญชีในลักษณะ 3 มิติ 
   2)  รหัสบัญชีจ าแนก เป็น 6 กลุ่ม คือ ประเภทบัญชี   หมวดย่อยของประเภทบัญชี   กลุ่มบัญชีในหมวดย่อย 
ชื่อบัญชีของกลุ่มที่3   ชื่อบัญชีย่อยของกลุ่มที่4   ชื่อบัญชีย่อยของกลุ่มที่5     
    6.6  รายงาน  
  6.6.1 รายงานทางการเงิน : งบดุลแสดงฐานะทางการเงิน  งบรายได้และค่ าใช้ จ่ าย  งบรายรับและรายจ่ าย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน  งบกระแสเงินสด 
  6.6.2 รายงานเพ่ือการบริหาร 
   1) รายงานผลการด าเนินงานด้วยการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน 
   2) ใช้วิธีการบัญชีต้นทุนค านวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ 
 
7. ระบบการตรวจสอบ 
    7.1 ระบบการตรวจสอบภายใน 
  7.1.1 องค์กรรับผิดชอบ  
   1) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
        1. ที่ปรึกษาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายในก่อนเสนออธิการบดี 
        2. พิจารณาผลการตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน 
        3. รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
   2) ส่วนตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงและรายงานผลต่ออธิการบดี   ประสานการด าเนินงานและรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
  7.1.2 กรอบการปฏิบัติงาน 
   1) มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล 
        1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ : ลักษณะขององค์กรและบุคลากรตรวจสอบภายใน 
        2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน : ลักษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
        3. มาตรฐานการน าไปปฏิบัติ :  การให้ความเชื่อมั่น การให้ค าปรึกษา 
   2) จรรยาบรรณวิชาชีพการตรวจสอบภายใน : ความซื่อสัตย์  ความเที่ยงธรรม  การรักษาความลับ ความสามารถในหน้าที่ 
   3) บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 
        1. การบริการให้ความเชื่อมั่นผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
        2. การบริการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะพัฒนาระบบงาน องค์กร ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  7.1.3  กฎบัตร :  ภารกิจ ข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 
   1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
   2) ภารกิจ 
   3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
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   4) อ านาจในการตรวจสอบ 
   5) หน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ 
   6) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   7) ความเป็นอิสระ 
   8) การรายงานผลการตรวจสอบ 
  7.1.4 ประเภทการตรวจสอบภายใน 
   1) การตรวจสอบทางการเงิน : ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การดูแล ป้องกันและเก็บรักษาทรัพย์สิน 
   2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ : ความเหมาะสมของกฎ ระเบียบและการปฏิบัติตาม 
   3) การตรวจสอบการด าเนินงาน : ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพการด าเนินงาน 
   4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน :  ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
   5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ:  การด าเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
   6) การตรวจสอบพิเศษ : ตรวจสอบตามค าสั่งของฝ่ายบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ 
  7.1.5 หลักฐานการตรวจสอบ : การสอบถาม  สัมภาษณ์  สังเกตการณ์  การขอค ายืนยัน  การสอบทานเอกสาร  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ   
การตรวจนับ 
  7.1.6 กระบวนการตรวจสอบ 
   1) การวางแผนและเตรียมการตรวจสอบ 
        1. วางแผนการตรวจสอบ :  แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี 
        2. เตรียมการงานตรวจสอบ :  ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  เลือกทีมผู้ตรวจสอบ 
จัดท าแนวทางตรวจสอบ   ขออนุมัติท าการตรวจสอบ  แจ้งหน่วยรับการตรวจสอบ 
   2)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
        1. ส ารวจเบื้องต้นโดยจัดประชุม  เดินส ารวจ  รวบรวมเอกสาร  จัดท าแผนภูมิข้ันตอนปฏิบัติงาน  วิเคราะห์ทางการเงิน 
        2. ประเมินความเสี่ยงและสอบทานการควบคุมภายใน 
   3)  การขยายการทดสอบและจัดท าเรื่องที่ตรวจสอบ 
        1. ขยายการทดสอบ 
        2. วิเคราะห์ข้อมูล ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ 
 7.1.7   รายงานผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผล 
   1 ) ประเภทรายงานการตรวจสอบ : รายงานการตรวจสอบระหว่ างกาล รายงานเมื่ อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ  
รายงานการตรวจสอบส าหรับผู้บริหาร 
   2)  การเสนอรายงานการตรวจสอบ : ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 
   3) การติดตามผลการตรวจสอบ : ระยะเวลาปฏิบัติตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่ วยรับการตรวจสอบ 
หน้าที่ในการติดตามผลการตรวจสอบ   การติดตามผลการแก้ไข 
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  7.1.8  การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   1) การประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายในปีละครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   2)  การประเมินจากภายในองค์กรโดยหน่วยรับการตรวจสอบ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้มีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 
ท าการประเมินระหว่างการตรวจสอบ / การตรวจสอบเสร็จสิ้น 
   3)  การประเมินจากภายนอกองค์กรโดยผู้มีประสบการณ์และได้รับการรับรองคุณสมบัติด้านการตรวจสอบภายใน / 
ผู้สอบบัญชี อย่างน้อยทุก 5 ปี 
7.2  ระบบการตรวจสอบภายนอก 
  7.2.1 รวบรวมและประเมินหลักฐานงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูล  

งบการเงิน ปีละครั้ง  
  7.2.2 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
  7.2.3 ส่วนตรวจสอบภายในรับผิดชอบชี้แจง ให้ข้อมูล ประสานงานเพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้ตรวจสอบภายนอก 

  7.2.4  สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกงวดปีบัญชีและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 


