
 
 

 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

______________________ 
  

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวกับหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการประจําส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา การแบ่งส่วนงานภายใน และการ
บริหารงานของส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ   
ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน

ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ข้อ ๒ เวลาที่มีผลใช้บังคับ 
ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป๑ 
 

ข้อ ๓ นิยาม 
ในข้อบังคับน้ี 
“คณะหรือวิทยาลัย” ให้หมายความรวมถึงสถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยด้วย 
“คณบดี” ให้หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยด้วย 
“สถาบันหรือสํานัก” ให้หมายความรวมถึงส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน

หรือสํานัก แต่ไม่รวมถึงสถาบันภาษา และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
 

_____________________ 
๑ ประกาศ ณ วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙ 



๒ 
 

“ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก” ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานัก แต่ไม่รวมถึงผู้อํานวยการสถาบันภาษา และผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

 

ข้อ ๔ ผู้รักษาการ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติ

ตามข้อบังคับน้ี 
 

ลักษณะ ๑ 
การดําเนินงานภายในคณะหรือวิทยาลัย 

หมวด ๑ 
คณบดี 

_________________________ 
 

ข้อ ๕ คุณสมบัติคณบดี  
คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือ

วิทยาลัยได้เต็มเวลา  
 

ข้อ ๖ อํานาจหน้าที่คณบดี 
คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของ 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

(๕) ดําเนินการเพ่ือจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจของคณะหรอืวิทยาลัยให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๗) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของคณะหรือวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๓ 
 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือ
การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 

ข้อ ๗ การพ้นจากตําแหน่งของคณบดี 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑ คณบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒  
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนเพราะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อ

หน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระทําอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับหลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 

หมวด ๒ 
การสรรหาคณบดี 

_________________________ 
 

ข้อ ๘ องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจํา  จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๗) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบกํากับดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการท่ี

แต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกหน่ึงคนก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการตาม (๑) พ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พ้นจาก
ตําแหน่งน้ันอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการต่อไปจนกว่าการดําเนินการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น หรือ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนอ่ืนเป็นประธานกรรมการแทนก็ได้   



๔ 
 

ข้อ ๙ การได้มาซ่ึงกรรมการจากสรรหาตามข้อ ๘ (๔) (๕) และ (๖)   
เมื่อคณะหรือวิทยาลัยใดไม่มีคณบดี หรือคณบดีในปัจจุบันเหลือเวลาการปฏิบัติหน้าที่อีกไม่ถึง 

หน่ึงร้อยห้าสิบวัน ให้คณะหรือวิทยาลัยน้ันดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(๑) เรียกประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
(๒) จัดให้คณาจารย์ประจําและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจําของคณะหรือ

วิทยาลัยน้ัน เสนอชื่อคณาจารย์ประจําหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจําของคณะหรือ
วิทยาลัยน้ันให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

คณาจารย์ประจําที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาต้องปฏิบัติงานใน
คณะหรือวิทยาลัยน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และต้องได้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนสูงที่สุด 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจําที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา ต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าชํานาญการ และต้องปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยน้ัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และต้องได้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนสูงที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้อธิการบดีกําหนดให้เสนอช่ือ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยน้ันที่มีคุณสมบัติอ่ืนที่ เหมาะสมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานของคณะหรือวิทยาลัยได้ทราบเป็น
การทั่วไปก่อนการเสนอช่ือ 

ในกรณีที่การเสนอช่ือตาม (๒) มีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันสองคนขึ้นไป ให้ใช้วิธีการตัดสิน
โดยการจับสลากในระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด และให้ผู้จับสลากได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา  

 

ข้อ ๑๐ กรอบเวลาการได้มาซ่ึงกรรมการตามข้อ ๘ (๔) (๕) และ (๖)  
คณะหรือวิทยาลัยต้องดําเนินการตามข้อ ๙ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ไม่มีคณบดี

หรือวันที่คณบดีมีกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยห้าสิบวัน  
 

ข้อ ๑๑ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

คณบดี เพ่ือการน้ีให้มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) กําหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาคณบดี 
(๒) จัดให้มีการเปิดรับสมัคร การเสนอชื่อ การคัดสรร หรือการดําเนินการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือ

แสวงหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการได้รับการแต่งต้ังเป็นคณบดี 
(๓) จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย 

ถึงแนวทางการบริหารงานคณะหรือวิทยาลัย และให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับการทาบทามจาก
คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้แสดงวิสัยทัศน์เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะหรือวิทยาลัยและแนวทางหรือ
นโยบายการบริหารงานต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัยด้วย  



๕ 
 

(๔) กลั่นกรอง เฟ้นหา และทาบทาม ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาแต่งต้ังเป็นคณบดี 

(๕) ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาคณบดี ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ข้อ ๑๒ ข้อจํากัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจํากัดสิทธิ ดังน้ี 
(๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งคณบดีในคราวการสรรหาครั้งที่ตนเอง

เป็นกรรมการ 
(๒) ไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา 
 

ข้อ ๑๓ องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

ข้อ ๑๔ การเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือลงมติเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นคณบดี ให้ดําเนินการดังน้ี 
(๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและให้กรรมการหน่ึงคน

เลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือได้เพียงคนเดียว 
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอช่ือผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากสองอันดับแรกต่อ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นคณบดี 
(๓) ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหน่ึงเท่ากันสองคน ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอ

ช่ือผู้ได้คะแนนอันดับหน่ึงสองคนน้ันต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหน่ึงหลายคน 
ให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับอีกครั้งหน่ึงเพ่ือให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในสอง
อันดับแรก 

(๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์เสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงช่ือเดียวก็ได้ 

 

ข้อ ๑๕ รายงานกระบวนการสรรหา 
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีจัดทํารายงานกระบวนการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น

คณบดี และผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๑๑ (๓) ถ้ามี โดยละเอียด และเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นคณบดี จํานวนสองช่ือ หรือหน่ึงช่ือ แล้วแต่กรณี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
ผู้ได้รับการเสนอช่ือน้ันเป็นคณบดี 

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีมากกว่าหน่ึงช่ือให้
คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือโดยเรียงลําดับตามตัวอักษร 



๖ 
 

สภามหาวิทยาลัยอาจขอให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีดําเนินการจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือตาม
วรรคแรกแสดงวิสัยทัศน์เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะหรือวิทยาลัยและแนวทางหรือนโยบายการ
บริหารงานคณะหรือวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 

ข้อ ๑๕/1 การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย๒ 
การลงมติเพ่ือเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และต้องได้รับ

คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดรับคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติอีกครั้ง โดย

ในการลงมติครั้งน้ีผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นคณบดีต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม 

ในการลงมติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ ๑๖ การสรรหาคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่ต้ังขึ้นใหม่ 
ในการสรรหาคณบดีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้จัดต้ังขึ้นใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ และให้มีกรรมการอ่ืนที่
อธิการบดีเสนอช่ืออีกจํานวนสามคน 

ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบกํากับดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งต้ังจาก
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกหน่ึงคนก็ได้ 

ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีตามวรรคแรก ดําเนินการเฟ้นหา กลั่นกรอง และทาบทาม ผู้ที่มี
คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยให้
พิจารณาแต่งต้ังเป็นคณบดี  

 

หมวด ๓ 
รองคณบดี 

_________________ 
 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งและจํานวนรองคณบดี 
ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองคณบดีจากคําแนะนําของคณบดี เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่

คณบดีมอบหมาย 
 

_____________________ 
๒ ข้อ ๑๕/1 แก้ไขเพิม่เติม โดยข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าดว้ยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๗ 
 

คณะหรือวิทยาลัยใดจะมีรองคณบดีจํานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามจํานวนที่อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   

 

ข้อ ๑๘ คุณสมบัติรองคณบดี 
รองคณบดีจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้

เต็มเวลา 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๑ 
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 

วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 
ของกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
 

ข้อ ๑๙ องค์ประกอบคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยที่อธิการบดีแต่งต้ังจํานวนไม่

น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย   
(๑) คณบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือคณาจารย์ประจําของคณะ

หรือวิทยาลัยที่คณบดีเสนอช่ือ 
(๓) กรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการตาม (๓) ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยอาจขอ

ความเห็นจากคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังก็ได้ และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสองคน  
การแต่งต้ังกรรมการตาม (๔) ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ังจากผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๒๐  

โดยอาจขอความเห็นจากคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังก็ได้ และต้องมีจํานวนมากกว่า
ประธานกรรมการ และกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกัน   

ให้เลขานุการคณะหรือวิทยาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย และอาจ
แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยน้ันเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้ เว้นแต่
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัย
คนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย  

 
 
 



๘ 
 

ข้อ ๒๐ คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ตามข้อ ๑๙ (๔) ต้อง

เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
(๒ )  เ ป็นผู้ มีประสบการณ์ ด้ านการ ศึกษา  ด้ าน วิจั ย  ด้ านบริการทาง วิชาการ  หรือ 

ด้านการบริหารงาน หรือประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  
(๓) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาหรือบริหารงานองค์กร 
(๔) เป็นผู้อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัย หรือคณะหรือวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๑ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การแต่งต้ังอีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นคนล้มละลาย 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
 

ข้อ ๒๒ องค์ประกอบกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยกรณีตําแหน่งว่าง 
ในกรณีที่ ก ร รมการประจํ าคณะหรื อ วิทยาลั ย ว่ า งลง ไ ม่ ว่ า ด้ วย เห ตุ ใดและ ยั ง ไม่ มี 

การดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

 

ข้อ ๒๓ การแต่งตั้งกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยสืบแทน 
ในกรณีที่กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ ให้อธิการบดี

พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสืบแทน เว้นแต่ในกรณีที่วาระของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเหลืออยู่ไม่
ถึงหกสิบวันจะไม่มีการแต่งต้ังกรรมการสืบแทนก็ได้ 

 

ข้อ ๒๔ วาระของกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยที่แต่งตั้งสืบแทน  
ในกรณีที่กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ และได้มี 

การดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้น้ันอยู่ใน
ตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

 
 



๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
อํานาจหน้าที่ของประธานและเลขานุการ 
คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
 

ข้อ ๒๕ หนา้ทีข่องประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
ให้ประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (๑) รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
(๒) ควบคุมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับน้ี 
(๓) เป็นผู้แทนของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๖ หนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
ให้เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับน้ี  
(๒) แจ้งระเบียบวาระการประชุม เตรียมเอกสารและรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม

ให้คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย  
(๓) จัดทํารายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่มีมติมใิห้เปิดเผย   
(๔) แจ้งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
(๕) เก็บและรกัษาเอกสารของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
(๖) ปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีหรือตามที่คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย

มอบหมาย  
 

ส่วนที่ ๓ 
การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
 

ข้อ ๒๗ การเสนอเรื่องในการประชุม 
ให้คณบดีเป็นผู้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย  
 

ข้อ ๒๘ การจัดให้มีการประชุม 
ให้ประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือ

วิทยาลัยอย่างน้อยสองเดือนคร้ัง  
หากกรรมการต้ังแต่หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

ร้องขอให้มีการประชุม ให้ประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยจัดให้มีการประชุม 
 



๑๐ 
 

ข้อ ๒๙ การนัดประชุม 
การ นัดประ ชุม ต้องทํ า เ ป็นห นั งสื อและ ให้ นั ดล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยก ว่ าสาม วัน  หากมี 

กรณีเร่งด่วนให้นัดล่วงหน้าน้อยกว่าสามวันได้โดยแจ้งความจําเป็นเร่งด่วนน้ันในหนังสือเชิญประชุม 
 

ข้อ ๓๐ องค์ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
เมื่ อ พ้น กําหนดการประชุมไปแล้ วครึ่ ง ช่ั ว โมง   ถ้ ากรรมการยั ง ไม่ครบองค์ประ ชุม   

ประธานที่ประชุมอาจสั่งให้มีการเลื่อนการประชุมไปก็ได้ 
ประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย อาจอนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม

ในวาระใดวาระหน่ึงหรือตลอดการประชุมก็ได้ 
 

ข้อ ๓๑ ประธานในที่ประชุม 
ให้ประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

หรือวิทยาลัย หากประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการคนหน่ึงที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นประธานที่ประชุมแทน  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่และไม่ได้มอบหมายให้กรรมการคนใดเป็นประธานที่ประชุม  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุมแทน 

 

ข้อ ๓๒ ระเบียบวาระและการดําเนินการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยู่ใน

ระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน ประธานที่ประชุมต้องดําเนินการพิจารณา
ตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ ดังน้ี  

(๑) เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน 
(๔) เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
(๕) เรื่องอ่ืนๆ  
ในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วน  ประธานที่ประชุมอาจให้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าวก่อนก็ได้  
 

ข้อ ๓๓ การประชุมลับ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย อาจมีมติให้มีการประชุมลับเพ่ือพิจารณาเร่ือง

ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องใดก็ได้  
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้แก่  คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่

ประชุมเท่าน้ัน  
 



๑๑ 
 

ข้อ ๓๔ ส่วนได้เสียของกรรมการ 
กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การ

พิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยในเรื่องใดไม่เป็นกลาง กรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัยผู้น้ันไม่สามารถประชุมเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องน้ันได้ 

ในกรณีที่กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยคนใดเห็นว่าตนมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้แจ้งแก่ 
ประธานที่ประชุมทราบ และออกจากการประชุมในระเบียบวาระเรื่องน้ัน เพ่ือการน้ีให้เลขานุการคณะ 
กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยบันทึกเหตุการณ์ไว้ในรายงานการประชุม 

ในกรณีที่มีคู่กรณีหรือกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยคนใดทักท้วงในการประชุม หรือแจ้ง
เป็นหนังสือต่อประธานกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยก่อนการประชุมว่า กรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัยคนใดมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาว่ามีกรณีตามวรรค
หน่ึงหรือไม่ หากพบว่ามีกรณีตามที่ถูกทักท้วงจริงให้กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยผู้ น้ันออกจาก 
การประชุมในระเบียบวาระเรื่องน้ัน เพ่ือการน้ีให้เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยบันทึก
เหตุการณ์ไว้ในรายงานการประชุม 

 

ข้อ ๓๕ การดําเนินการประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ประธานที่ประชุมจะต้องเปิดโอกาสให้

กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและทั่วถึง 
ในการแสดงความเห็นของกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยต้องกระชับ อยู่ในประเด็น ใช้

ถ้อยคําสุภาพ และต้องคํานึงถึงมารยาทของการประชุม 
 

ข้อ ๓๖ การลงมติการประชุม  
นอกจากจะมีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

เป็นอย่างอ่ืน การลงมติของกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม 
ในกรณีการลงมติได้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีอํานาจช้ีขาด 
 

ข้อ ๓๗ การลงมติกรณีที่ไม่มีการทักท้วง 
ในการพิจารณาในเ ร่ือง ใด  หากที่ ประ ชุมไม่มี กรรมการประ จําคณะหรือ วิทยาลั ย 

แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ทักท้วง ประธานที่ประชุมอาจสรุปการประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ืองน้ัน
ว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรและมีมติอย่างไร ในการนี้ให้ถือว่าการสรุปของประธานที่ประชุม
น้ันเป็นมติของที่ประชุม  

 

ข้อ ๓๘ วิธีการลงมติ 
การลงมติในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ลงมติแบบลับ 
การลงมติแบบลับให้กระทําการโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมตามสมควรและเพียงพอแก่การทําให้

การลงความเห็นของกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยแต่ละคนเป็นความลับเฉพาะตัวผู้ออกเสียงเท่าน้ัน 



๑๒ 
 

 

ข้อ ๓๙ รายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่

คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ ๔๐ การรับรองรายงานการประชุม 
ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยจะขอแก้ไข

รายงานการประชุมให้มีข้อความที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเหมาะสมก็ได้ แต่การจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมตามที่กรรมการผู้น้ันเสนอหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

ในการพิจารณารายงานการประชุม หากมีกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเสนอให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุมในส่วนใดแล้ว แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วย กรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยที่เสนอขอ
แก้ไขรายงานการประชุมน้ันอาจขอให้บันทึกความเห็นของตนไว้เป็นหลักฐานก็ได้ 

การขอให้แก้ไขรายงานการประชุมในส่วนที่เป็นมติและเหตุผลของมติที่ประชุม ไม่สามารถทําได้ 
เว้นแต่การขอให้แก้ไขถ้อยคําให้ถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
 

ข้อ ๔๑ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย 
ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีเป็น

ประธานกรรมการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา กรรมการสภาอาจารย์ และกรรมการสภา
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ และให้รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขานุการคณะหรือวิทยาลัยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้ 

 

ข้อ ๔๒ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย 
ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณบดีใน

การบริหารคณะ และหน้าที่อ่ืนที่คณบดีมอบหมาย 
 

หมวด ๖ 
ที่ประชุมคณาจารย์ประจําของคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
ข้อ ๔๓ การจัดการประชุม 
ให้คณะหรือวิทยาลัยจัดให้มกีารประชุมคณาจารย์ประจําของคณะหรือวิทยาลัย เพ่ือปรึกษาหารือ 

เก่ียวกับการบริหารงานของคณะเป็นประจําอย่างน้อยปีละสองครั้ง  
 
 



๑๓ 
 

ข้อ ๔๔ องคป์ระชุมที่ประชุมคณาจารย์ประจํา 
คณะหรือวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเพ่ือให้คณาจารย์ประจําของคณะหรือวิทยาลัยเข้าร่วมการ

ประชุมให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องมีการนับองค์ประชุม 
 

ข้อ ๔๕ การเรยีกประชุม 
ให้คณบดีออกประกาศคณะหรือวิทยาลัย แจ้งวันเวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม รวมถึง

กําหนดการแจ้งให้คณาจารย์ประจําของคณะหรือวิทยาลัยทราบเป็นการทั่วไปก่อนถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า          
สิบห้าวัน  

 

ข้อ ๔๖ สิทธิในการเข้าประชุม 
คณาจารย์ประจําของคณะหรือวิทยาลัยมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมคณาจารย์ประจําของคณะหรือ

วิทยาลัยโดยเท่าเทียมกัน   
 

ข้อ ๔๗ มตทิีป่ระชุม 
มติหรือความเห็นร่วมกันของที่ประชุมคณาจารย์ประจําคณะหรือวิทยาลัย ให้เสนอต่อคณบดีเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในการบริหารคณะ 
 

หมวด ๗ 
หน่วยงานภายในคณะหรือวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๑ 
ภาควิชา 

_________________ 
 

ข้อ ๔๘ การกําหนดจํานวนภาควิชา 
คณะหรือวิทยาลัย อาจมีภาควิชาได้ไม่เกินห้าภาควิชา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ในการบริหาร วิชาการ  สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมั ติ ใ ห้คณะหรือ วิทยาลัยมีภาควิชา 
การมากกว่าห้าภาควิชา แต่ไม่เกินเจ็ดภาควิชาก็ได้ 

 

ข้อ ๔๙ คุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าภาควิชาต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาช้ันสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 

ข้อ ๕๐ การสรรหาและการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 
ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๙ ที่ได้รับการสรรหา

จากคณะหรือวิทยาลัย 
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณบดีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยกําหนด   
 



๑๔ 
 

ข้อ ๕๑ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกก็ได้  

แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระมิได้ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หัวหน้าภาควิชาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีถอดถอนจากการดํารงตําแหน่ง เพราะขาดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระทําอันขัดต่อ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับหลักการบริหารของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 

ข้อ 51/1 รองหัวหน้าภาควิชา3 
อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ

วิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันหัวหน้าภาควิชาเป็นรองหัวหน้าภาควิชา เพ่ือทําหน้าที่
และรับผิดชอบงานตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมายก็ได้ 

ภาควิชาใดจะมีรองหัวหน้าภาควิชาได้จํานวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคล
กําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 

ส่วนที่ ๒ 
สํานักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
 

ข้อ ๕๒ หน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย 
ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีสํานักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ที่มีหน้าที่สนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะหรือวิทยาลัย 
การแบ่งส่วนงานภายในสํานักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๕๓ เลขานุการคณะหรือวิทยาลัย 
ในสํานักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัยให้มีเลขานุการคณะหรือวิทยาลัยที่แต่งต้ังจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของสํานักงาน   
_____________________ 
3 ข้อ 51/1 แก้ไขเพิม่เติม โดยข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าดว้ยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๑๕ 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การแต่งต้ัง การให้พ้นจากตําแหน่ง และอํานาจหน้าที่ของ
เลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๘ 
การบงัคบับญัชาและกาํกบัดแูลคณะหรือวิทยาลัย 

_________________ 
 

ข้อ ๕๔ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะหรือวิทยาลัย 
ให้อธิการบดีมีอํานาจหน้าที่บังคับบัญชาและกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของคณะหรือ  

วิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการดําเนินงานของคณะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการให้คณะหรือวิทยาลัยน้ันดําเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการดําเนินงานของคณะหรือวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย หรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด หรือมีปัญหาขัดแย้งในการดําเนินกิจการของคณะหรือวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัย ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

ลักษณะ ๒ 
การดําเนินงานภายในสถาบันหรือสํานัก 

หมวด ๑ 
ผู้อํานวยการ 

 

ข้อ ๕๕ คุณสมบัติผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก  
ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องสามารถปฏิบัติงานในสถาบัน
หรือสํานักได้เต็มเวลา 

 

ข้อ ๕๖ อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก 
ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานัก และ

โดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
(๑) บริหารกิจการของสถาบันหรือสํานักให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 



๑๖ 
 

(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของสถาบันหรือสํานัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันหรือสํานักเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของสถาบันหรือสํานักที่ได้รับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

(๕) ดําเนินการเพื่อจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถาบันหรือสํานักให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบันหรือสํานักเสนอต่ออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๗) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันหรือสํานักเสนอต่ออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือ
การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 

ข้อ ๕๗ วาระการดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ัง             

อีกก็ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 

ข้อ ๕๘ การพ้นจากตําแหน่ง 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕๕  
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนเพราะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อ

หน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระทําอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานคณะหรือวิทยาลัยไปในทางที่ขัดกับหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 
หมวด ๒ 

การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก 
_________________ 



๑๗ 
 

 

ข้อ ๕๙ องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา 
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบันหรือสํานักที่สภามหาวิทยาลัยแต่ง ต้ัง 

ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคนหน่ึง         

เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือสํานัก ตาม ข้อ ๖๐ (๒)  จํานวนหน่ึงคน 

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานักเสนอชื่อจํานวนสองคน ตาม 

ข้อ ๖๐ (๑) เป็นกรรมการ 
(๖) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบกํากับดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการท่ี

แต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้อีกหน่ึงคน 
 

ข้อ ๖๐ การได้มาซ่ึงกรรมการสรรหาตามข้อ ๕๙ (๔) และ (๕)  
เมื่อสถาบันหรือสํานักไม่มีผู้อํานวยการ หรือผู้อํานวยการในปัจจุบันเหลือเวลาการปฏิบัติหน้าที่

อีกไม่ถึงหน่ึงร้อยห้าสิบวัน ให้สถาบันหรือสํานักน้ันดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(๑) เรียกประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกส่วนงานเพ่ือเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
(๒)  จัดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือสํานัก เสนอช่ือผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยของสถาบันหรือสํานักให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือสํานักที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการสรรหา ต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าชํานาญการ และต้องปฏิบัติงานในส่วนงานน้ันมาแล้วไม่ 
น้อยกว่าห้าปี และต้องได้รับการเสนอช่ือจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในส่วนงานน้ันด้วยคะแนนสูงที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ให้อธิการบดีออกประกาศกําหนดคุณสมบัติอ่ืนที่
เหมาะสมสําหรับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาแทนคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในวรรคสอง 

ในกรณีที่การเสนอช่ือตาม (๒) มีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันสองคนขึ้นไป ให้ใช้วิธีการตัดสิน
โดยการจับสลากในระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด และให้ผู้จับสลากได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

ข้อ ๖๑ กรอบเวลาการได้มาซ่ึงกรรมการสรรหาตาม ข้อ ๕๙ (๔) และ (๕) 
สถาบันหรือสํานักต้องดําเนินการตามข้อ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ไม่มี

ผู้อํานวยการหรือวันที่ผู้อํานวยการมีกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยห้าสิบวัน 
 



๑๘ 
 

ข้อ ๖๒ อํานาจหน้าที่และการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา 
ให้นําความในลักษณะ ๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้กับการสรรหาผู้อํานวยการ

สถาบันหรือสํานักโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๖๓ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย๔ 
เมื่อดําเนินการสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก จัดทํา

รายงานกระบวนการสรรหาและผลการรับฟังความคิดเห็นโดยละเอียด พร้อมกับเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

สภามหาวิทยาลัยอาจขอให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก จัดให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน หรือแนวทางการบริหารสถาบันหรือสํานักต่อสภา
มหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

การลงมติเพ่ือเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับและต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนตามวรรคสามให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติอีกคร้ัง โดยในการ
ลงมติครั้งน้ี ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 

ในการลงมติตามวรรคสามหรือวรรคสี่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ ๖๔ การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักที่ต้ังขึ้นใหม่ 
ในการสรรหาผู้อํานวยการของสถาบัน สํานัก หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ือที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน

หรือสํานัก ซึ่งได้รับการจัดต้ังขึ้นใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือ
สํานัก ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ และ
กรรมการอ่ืนที่อธิการบดีเสนอช่ืออีกจํานวนสองคน  

ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบกํากับดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก ดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในหมวดน้ี 

 
 

_____________________ 
4 ข้อ ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 



๑๙ 
 

หมวด ๓ 
รองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก 

_________________ 
 

ข้อ ๖๕ รองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก 
ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักจากคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบัน

หรือสํานัก เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักมอบหมาย 
สถาบันหรือสํานักใดจะมีรองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักจํานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖๖ คุณสมบัติรองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก 
รองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก 

 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก 

_________________ 
 

ข้อ ๖๗ องค์ประกอบคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก 
ในสถาบันหรือสํานักให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานักที่อ ธิการบดีแต่ง ต้ัง 

ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนที่อธิการบดีแต่งต้ังอีก
จํานวนไม่เกินสิบสี่คน  

ให้เลขานุการสถาบันหรือสํานักเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก และอาจ
แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือสํานักเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน 

 

ข้อ ๖๘ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก 
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานักมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ

การแต่งต้ังอีกก็ได้ 
 

ข้อ ๖๙ อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก 
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานักมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของสถาบันหรือสํานัก ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณางบประมาณของสถาบันหรือสํานัก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาและเสนอแนะต่อผู้ อํานวยการ ให้วางระเบียบและออกประกาศเกี่ยวกับ 

การบริหารงานของสถาบัน หรือสํานัก เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(๔) กํากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันหรือ

สํานัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย   
 



๒๐ 
 

(๕) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อํานวยการสถานหรือสํานัก  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

ข้อ ๗๐ การดําเนินงานและการประชุมกรรมการ 
ให้นําความในลักษณะ ๑ หมวด ๔ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ มาใช้กับการดําเนินงานและการ

ประชุมของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานักโดยอนุโลม  
 

หมวด ๕ 
หน่วยงานภายในสถาบันหรือสํานัก 

_________________ 
 

ข้อ ๗๑ การบริหารและผูบ้รหิารหน่วยงานภายใน๕ 
ในสถาบันหรือสํานักอาจแบ่งหน่วยงานออกเป็นศูนย์ 
ในศูนย์ให้มีผู้อํานวยการศูนย์ที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานักแต่งต้ัง

เป็นผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ และอาจให้มีรองผู้อํานวยการศูนย์ที่อธิการบดีแต่งต้ังโดยข้อเสนอของ
ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อํานวยการศูนย์มอบหมายก็ได้ 

ผู้อํานวยการศูนย์มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกก็ได้ แต่จะ
ดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้นําความในข้อ 58 มาใช้บังคับกับผู้อํานวยการศูนย์โดย
อนุโลม 

ศูนย์ใดจะมีรองผู้อํานวยการศูนย์ได้จํานวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคล
กําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 

ข้อ ๗๒ สํานักงานเลขานุการสถาบันหรือสํานัก 
ในสถาบันหรือสํานักให้มีสํานักงานเลขานุการสถาบันหรือสํานัก รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป 

ธุรการ และงานสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันหรือสํานักและศูนย์ของสถาบันหรือสํานัก    
ในสํานักงานเลขานุการสถาบันหรือสํานัก ให้มีเลขานุการสถาบันหรือสํานัก เป็นผู้รับผิดชอบงาน

ของสํานักงาน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การแต่งต้ัง การให้พ้นจากตําแหน่ง และอํานาจหน้าที่ของ

เลขานุการสถาบันหรือสํานัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

_____________________ 
๕ ข้อ 71 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๒๑ 
 

หมวด ๖ 
การบังคับบัญชาและกํากับดูแลสถาบันหรือสํานัก 

_________________ 
 

ข้อ ๗๓ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถาบนัหรือสํานัก 
ให้อธิการบดีมีอํานาจบังคับบัญชาและกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันหรือสํานัก            

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และใหส้อดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการดําเนินงานของสถาบันหรือสํานักไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการให้สถาบันหรือสํานักน้ันดําเนินการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการดําเนินงานของสถาบันหรือสํานักไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือสํานัก หรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีปัญหาขัดแย้งในการดําเนินกิจการของสถาบันหรือสํานัก       
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือสํานัก ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา  

 
ลักษณะ ๓๖  

การดาํเนินงานภายในสาํนกังาน  
-------------------------------- 

หมวด ๑  
การดาํเนินงานภายในสาํนกังานสภามหาวิทยาลัย 

และสาํนกังานตรวจสอบภายใน  
-------------------------------- 

ข้อ ๗๔ คุณสมบัติของผู้อํานวยการ การแต่งตั้ง และการพ้นจากตําแหน่ง 
ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานตรวจสอบภายใน ให้มีผู้อํานวยการคนหน่ึงเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงาน  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 
_____________________ 
๖ ลักษณะ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๒ 
 

 
หมวด ๒ 

การดาํเนินงานภายใน 
สํานักงานที่มีหน้าทีห่ลกัด้านการใหบ้รกิารและสนบัสนนุการบริหารมหาวิทยาลัย 

-------------------------------- 
ข้อ ๗๕ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และการพ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักงาน 
ในสํานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยให้มี

ผู้อํานวยการสํานักงานคนหน่ึงรบัผิดชอบงานของสํานักงาน และปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักงานตาม 

วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล
กําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๗๖ คณุสมบตัิ การแต่งตั้ง และการพน้จากตําแหนง่ของผู้อํานวยการกอง 
ในกองที่เป็นส่วนงานในสํานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัยให้มีผู้อํานวยการกองคนหน่ึง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของกอง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด ๓ 
การดาํเนินงานภายในสาํนกังานและส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าสาํนกังาน  

ทีห่น้าทีห่ลกัดา้นการใหบ้รกิารและสนับสนุนการศกึษา 
ส่วนที่ ๑ 

ผู้อํานวยการสาํนกังาน 
-------------------------------- 

ข้อ ๗๗ คุณสมบัตขิองผู้อํานวยการและการแต่งตั้ง 
ในสํานักงานให้มีผู้อํานวยการคนหน่ึงที่อธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ของสํานักงาน  
ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ช้ันสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
(๒) มีความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของสํานักงาน หรือด้านการบริหารงาน 
(๓) สามารถปฏิบัติงานในสํานักงานได้เต็มเวลา 
 

 
 



๒๓ 
 

ข้อ ๗๘ อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ 
ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่      

สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของสํานักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาสํานักงานเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของสํานักงานท่ีได้รับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

(๕) ดําเนินการเพื่อจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๗) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสํานักงานเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือ
การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 

ข้อ ๗๙ วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกก็ได้แต่จะดํารง

ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 

ข้อ ๘๐ การพน้จากตําแหนง่ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเพราะขาด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการ
กระทําใดอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานสํานักงานไปในทางที่ขัด
กับหลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 



๒๔ 
 

ข้อ ๘0/1 รองผู้อํานวยการสํานักงาน๗ 
อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อํานวยการสํานักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อํานวยการสํานักงาน อาจพิจารณาแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อํานวยการสํานักงานเป็นรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานมอบหมายก็ได้ 

สํานักงานใดจะมีรองผู้อํานวยการสํานักงานได้จํานวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
บุคคลกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 

ส่วนที่ ๒  
คณะกรรมการอํานวยการสาํนกังาน 

-------------------------------- 
 

ข้อ ๘๑ องคป์ระกอบของคณะกรรมการอํานวยการสํานกังาน  
ในสํานักงานให้มีคณะกรรมการอํานวยการสํานักงาน ประกอบด้วย  
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒ )  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อ ธิการบดีแต่ง ต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ

บุคคลภายนอก อีกไม่น้อยกว่าสิบคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน   
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของ

สํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน  
 

ข้อ ๘๒ อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอํานวยการสํานกังาน 
คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณางบประมาณของสํานักงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) กํากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสํานักงาน ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย   
(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อํานวยการสํานักงาน 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

ข้อ ๘๓  การดําเนนิงานของสํานักงานที่มีภารกิจเกี่ยวขอ้งสัมพนัธก์ัน  
ในการดําเนินงานของสํานักงานที่มีภารกิจเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน หรือมีความจําเป็นที่จะต้อง

ประสานหรือบูรณาการให้การดําเนินงานสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือต้องใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน   อาจให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย   อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่อธิการบดี 
_____________________ 
๗ ข้อ 80/1 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วยงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๒๕ 
 

มอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักงานที่เก่ียวข้อง และกรรมการอ่ืนที่อธิการบดีแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าที่พิจารณา
กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานของสํานักงานร่วมกันหรือหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีก็ได้ 
 

หมวด ๔ 
สํานักงานที่มีหน้าทีส่นบัสนนุมหาวิทยาลยัเพื่อความเปน็เลิศ 

 

ส่วนที่ ๑  
ผู้อํานวยการสาํนกังาน 

-------------------------------- 
 

ข้อ ๘๔ คุณสมบัติของผู้อํานวยการและการแต่งตั้ง 
ในสํานักงานให้มีผู้อํานวยการคนหน่ึงที่อธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ของสํานักงาน  
 

ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ช้ันสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
(๒) มีความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของสํานักงาน หรือด้านการบริหารงาน 
(๓) สามารถปฏิบัติงานในสํานักงานได้เต็มเวลา 
 

ข้อ ๘๕ อํานาจหน้าที่ผู้อํานวยการ 
ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบบริหารงานสํานักงาน และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ที่จัดต้ังขึ้นใน

สํานักงาน  
(๒) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสํานักงานเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือ

พิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือ

การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
 

ข้อ ๘๖ วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกก็ได้แต่จะดํารง

ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 

 
 
 



๒๖ 
 

ข้อ ๘๗ การพน้จากตําแหนง่ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการสํานักงานพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเพราะขาด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการ
กระทําใดอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานสํานักงานไปในทางที่ขัด
กับหลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 

ข้อ ๘๗/๑ รองผู้อํานวยการสํานักงาน๘ 
อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อํานวยการสํานักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อํานวยการสํานักงาน อาจพิจารณาแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อํานวยการสํานักงานเป็นรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานมอบหมายก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการอํานวยการสาํนกังาน 

-------------------------------- 
ข้อ ๘๘ องคป์ระกอบของคณะกรรมการอํานวยการสํานกังาน 
ในสํานักงานให้มีคณะกรรมการอํานวยการสํานักงาน ประกอบด้วย  
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้อํานวยการศูนย์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสํานักงาน เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งต้ังอีกไม่เกิน ๕ คน   
ให้ผู้ อํานวยการสํานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน  
 

ข้อ ๘๙ อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอํานวยการสํานกังาน 
คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของสํานักงานและศูนย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณางบประมาณของสํานักงานและศูนย์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

_____________________ 
๘ ข้อ 87/1 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วยงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๗ 
 

(๓) กํากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสํานักงานและ
ศูนย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย 

(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อํานวยการสํานักงานและผู้อํานวยการศูนย์ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 

ส่วนที่ ๓ 
หน่วยงานภายในสาํนกังาน 
-------------------------------- 

 

ข้อ ๙๐ การแบง่หน่วยงานภายในสํานักงาน 
ในสํานักงานอาจแบ่งหน่วยงานเป็นศูนย์  
การจัดต้ัง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และอํานาจหน้าที่ของศูนย์ ให้เป็นไปตามท่ี

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๙๑ คณุสมบตัิของผู้อํานวยการศูนย์และการแต่งตัง้ 
ในศูนย์ใหม้ีผู้อํานวยการศูนย์ที่อธิการบดีแต่งต้ังคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ

ศูนย์ 
ผู้อํานวยการศูนย์ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ช้ันสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
(๒) มีความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของศูนย์  
(๓) สามารถปฏิบัติงานในศูนย์ได้เต็มเวลา 

 

ข้อ ๙๒ อํานาจหน้าทีข่องผูอํ้านวยการศูนย์ 
ผู้อํานวยการศูนย์ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์และโดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปน้ี  
(๑) บริหารกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่       

สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของศูนย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาศูนย์เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

(๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของศูนย์ที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

(๕) ดําเนินการเพื่อจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๘ 
 

(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของศูนย์เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๗) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของศูนย์เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคําสั่งหรือ
การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 

ข้อ ๙๓ วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่ง 
ผู้อํานวยการศูนย์มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกก็ได้ แต่จะ

ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการศูนย์พ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเพราะขาด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการ
กระทําใดอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานไปในทางที่ขัดกับ
หลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 
 

      ข้อ 93/1 รองผู้อํานวยการศูนย์๙ 
      อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อํานวยการสํานักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการสํานักงาน อาจพิจารณาแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อํานวยการศูนย์เป็นรองผู้อํานวยการ
ศูนย์เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีผู้อํานวยการศูนย์มอบหมายก็ได้ 
      ศูนย์ใดจะมีรองผู้อํานวยการศูนย์ได้จํานวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคล
กําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 

ข้อ ๙๔ คณะกรรมการบรหิารศนูย์ 
ในศูนย์ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่อธิการบดีแต่งต้ัง ประกอบด้วยผู้อํานวยการศูนย์เป็น

ประธาน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินแปดคน   
ให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน 
 

ข้อ ๙๕ อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารศนูย์ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ มีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้อํานวยการศูนย์ใน

การบริหารศูนย์ และหน้าที่อ่ืนที่อธิการบดีหรือผู้อํานวยการศูนย์มอบหมาย 
 
 
 

_____________________ 
๙ ข้อ 87/1 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วยงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๙ 
 

หมวด ๕ 
ส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงาน ซ่ึงมีหน้าที่ใหบ้ริการหรือจัดหารายได ้

ซ่ึงมีการบรหิารงานแบบวิสาหกิจ 
-------------------------------- 

 

ข้อ ๙๖ โครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สํานักงานที่มีหน้าที่ให้บริการหรือจัดหารายได้ซ่ึงมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ 

โครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงาน ที่มี
หน้าที่ให้บริการหรือจัดหารายได้ซึ่งมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๙๗ การปฏิบัติกรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย ให้หัวหน้างานประชุมปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี
ไปพลางก่อน  

 

ข้อ ๙๘ การสรรหาผูบ้รหิารทีก่ําลังดาํเนินการอยูก่่อนขอ้บังคบัฉบบันี ้
การดําเนินการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก หรือหัวหน้าภาควิชาที่ได้ดําเนินการ

ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก หรือหัวหน้าภาควิชาที่มีอยู่เดิมไปจนการ
สรรหาเสร็จสิ้น 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๕   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

             
(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
        นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 


