
 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวกับหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา การแบ่งส่วนงานภายใน  
และการบริหารงานของส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖  
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน

ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒ เวลาที่มีผลใช้บังคับ 

  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ นิยาม 
 ในข้อบังคับนี้ 
 “คณะหรือวิทยาลัย” ให้หมายความรวมถึงสถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยด้วย 
 “คณบดี” ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยด้วย 
 “สถาบันหรือส านัก”๑ ให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

สถาบันหรือส านัก แต่ไม่รวมถึงสถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย  

 

                                                           

 
๑ นิยามค าว่า “สถาบันหรือส านัก” แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้าง

และการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒ 

 “ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก”๒ ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก แต่ไม่รวมถึงผู้อ านวยการสถาบันภาษา ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อ านวยการ
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย 

     “ ส า นั ก ง า น ” ๓ ใ ห้ ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง  ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย  

 ข้อ ๔ ผู้รักษาการ 
 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี ้
ลักษณะ ๑ 

การด าเนินงานภายในคณะหรือวิทยาลัย 
หมวด ๑ 
คณบดี 

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

 ข้อ ๕ คุณสมบัติของคณบดี 
 คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะ 

หรือวิทยาลัยไดเ้ต็มเวลา 
 ข้อ ๖ อ านาจหน้าที่คณบดี 
 คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ  

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 (๓) จัดท าแผนพัฒนาคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 (๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

                                                           

 
๒ นิยามค าว่า “ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก” แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓ นิยามค าว่า “ส านักงาน” เพิ่มโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน

ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๓ 

 (๕) ด าเนินการเพ่ือจัดหาราบได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
ภารกิจของคณะหรือวิทยาลัยให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๖) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของคณะหรือวิทยาลัยเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่ง  
หรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 ข้อ ๗ การพ้นจากต าแหน่งของคณบด ี
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๔๑ คณบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ถอดถอนเพราะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระท าอันขัดต่อปณิธาน  
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับหลักการบริหารมหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 
หมวด ๒ 

การสรรหาคณบดี 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๘๔ องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย  
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่ ง  

เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัย  

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

                                                           

 ๔ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน 
ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๔ 

 (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๗)๕ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย เป็นเลขานุการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ

ที่แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคนก็ได้ 
 ในกรณีประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวาระ ให้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นประธานกรรมการต่อไปจนกว่าการด าเนินการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น แต่หากผู้นั้น ไม่ประสงค์ 
จะเป็นประธานกรรมการ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนอ่ืน  
เป็นประธานกรรมการแทน 

 ในกรณีที่กรรมการตาม (๔) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัย  
หรือกรรมการตาม (๕) พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าของคณะ 
หรือวิทยาลัยให้ผู้นั้นพ้นจากการต าแหน่งกรรมการ 

 ในกรณีที่ ไม่มีกรรมการตาม (๓) หรือมีการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวรรคสี่ 
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมี 

 ข้อ ๙ การได้มาซึ่งกรรมการจากสรรหาตามข้อ ๘ (๔) (๕) และ (๖) 
 เมื่อคณะหรือวิทยาลัยใดไม่มีคณบดี หรือคณบดีในปัจจุบันเหลือเวลาการปฏิบัติหน้าที่อีก 

ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ให้คณะหรือวิทยาลัยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เรียกประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
 (๒) จัดให้คณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าของคณะ  

หรือวิทยาลัยนั้น เสนอชื่อคณาจารย์ประจ าหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าของคณะ
หรือวิทยาลัยนั้น ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

 คณาจารย์ประจ าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาต้องปฏิบัติงาน  
ในคณะหรือวิทยาลัยนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และต้องได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงที่สุด 

 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการสรรหา ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าช านาญการ และต้องปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และต้องได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงที่สุด 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้อธิการบดีก าหนดให้เสนอชื่อ
ผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยนั้นที่มีคุณสมบัติ อ่ืนที่ เหมาะสมเป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการสรรหา โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานของคณะหรือวิทยาลัยได้ทราบ
เป็นการทั่วไปก่อนการเสนอชื่อ 

                                                           

 ๕ ข้อ ๘ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๕ 

 ในกรณีที่การเสนอชื่อตาม (๒) มีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันสองคนข้ึนไป ให้ใช้วิธีการตัดสิน
โดยการจับสลากในระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด และให้ผู้จับสลากได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

 ข้อ ๑๐ กรอบเวลาการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๘ (๔) (๕) และ (๖) 
 คณะหรือวิทยาลัยต้องด าเนินการตามข้อ ๙ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่มี

คณบดีหรือวันที่คณบดีมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
 ข้อ ๑๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 ให้คณะกรรมการสรรหาคณดีด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

คณบดี เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และก าหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

คณบดี 
 (๒) จัดให้มีการเปิดรับสมัคร การเสนอชื่อ การคัดสรร หรือการด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม 

เพ่ือแสวงหาผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสมกับการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี 
 (๓) จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะ 

หรือวิทยาลัยถึงแนวทางการบริหารงานคณะหรือวิทยาลัย และให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับ  
การทาบทามจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะหรือวิทยาลัย 
และแนวทางหรือนโยบายการบริหารงานต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย
ด้วย 

 (๔ )  กลั่ นกรอง  เ ฟ้นหา  และทาบทาม ผู้ ที่ มี คุณสมบั ติ  ความรู้  ประสบการณ์   
และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 

 (๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๑๒ การจ ากัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ 
 (๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีในคราวการสรรหาครั้งที่

ตนเองเป็นกรรมการ 
 (๒) ไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา 
 ข้อ ๑๓ องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ ๑๔ การเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
 ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือลงมติเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ  

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและให้กรรมการหนึ่งคน

เลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว 



๖ 

 (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากสองอันดับแรก 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 

 (๓) ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งเท่ากันสองคน ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี  
เสนอชื่อผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่ง  
หลายคนให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนน
เสียงในสองอันดับแรก 

 (๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์เสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได ้  

 ข้อ ๑๕ รายงานกระบวนการสรรหา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีจัดท ารายงานกระบวนการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง  

เป็นคณบดี และผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๑๑ (๓) ถ้ามี โดยละเอียด และเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ 
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี จ านวนสองชื่อ หรือหนึ่ งชื่อ แล้วแต่กรณี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นคณบดี 

 ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีมากกว่าหนึ่งชื่อ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อโดยเรียงล าดับตามตัวอักษร 

 สภามหาวิทยาลัยอาจขอให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ตามวรรคแรกแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะหรือวิทยาลัยและแนวทางหรือนโยบาย  
การบริหารงานคณะหรือวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๑๕/๑๖ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 การลงมติเพ่ือเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และต้องได้รับ

คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดรับคะแนนเสียงคามวรรคหนึ่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติอีกครั้ง  

โดยในการลงมติครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 

 ในการลงมติมติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยออกเสียงชี้ขาด 

 ข้อ ๑๖ การสรรหาคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ 
 ในการสรรหาคณบดีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ และให้มีกรรมการ
อ่ืนที่อธิการบดีเสนอชื่ออีกจ านวนสามคน 

                                                           

 ๖ ข้อ ๑๕/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๗ 

 ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ  
และเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการที่
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีตามวรรคแรก ด าเนินการเฟ้นหา กลั่นกรอง และทาบทาม  
ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย  
ให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 
 

หมวด ๓  
รองคณบดี 

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

 ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งและจ านวนรองคณบดี 
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีจากค าแนะน าของคณบดี เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ  

ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 คณะหรือวิทยาลัยใดจะมีรองคณบีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามจ านวนที่อธิการบดี  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๘ คุณสมบัติรองคณบดี 
 รองคณบดีจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะ 

หรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๑ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 

วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๑๙ องค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่อธิการบดีแต่งตั้ง 

จ านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีเป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการจากรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือคณาจารย์ประจ า  

ของคณะหรือวิทยาลัยที่คณบดีเสนอชื่อ 
 (๓) กรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 



๘ 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการตาม (๓) ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยอาจขอ

ความเห็นจากคณะหรือวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งก็ได้ และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 
 การแต่งตั้งกรรมการตาม (๔) ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐  

โดยอาจขอความเห็นจากคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งก็ได้ และต้องมีจ านวนมากกว่า
ประธานกรรมการ และกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกัน 

 ให้เลขานุการคณะหรือวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย  
และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยนั้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้ 
เว้นแต่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะ  
หรือวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๐ คุณสมบตัิผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยตามข้อ ๑๙ (๔)  

ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (๒)  เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้ านการศึกษา ด้ านวิจัย  ด้ านการบริการทางวิชาการ  

หรือด้านการบริหารงาน หรือประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
 (๓) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาหรือบริหารงานองค์กร 
 (๔) เป็นผู้อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการประจ าคณะ 

หรือวิทยาลัย 
 คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจ

ได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ 
 นอกจากการ พ้นจากต า แหน่ ง ต ามว าระ  กร รมการประจ า คณะหรื อวิ ทย าลั ย 

พ้นจากต าแหน่งเมือ่ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นคนล้มละลาย 
 (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ ๒๒ องค์ประกอบกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยกรณีต าแหน่งว่าง 
 ในกรณีที่กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่มีการด าเนินการ 

ให้ได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย
ประกอบด้วยกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่ 



๙ 

 ข้อ ๒๓ การแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยสืบแทน 
 ในกรณีที่กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ให้อธิการบดี

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสืบแทน เว้นแต่ในกรณีที่วาระของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเหลืออยู่  
ไม่ถึงหกสิบวันจะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสืบแทนก็ได้ 

 ข้อ ๒๔ วาระของกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีแต่งตั้งสืบแทน 
 ในกรณีที่กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ และได้มี 

การด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

 
ส่วนที่ ๒ 

อ านาจหน้าที่ของประธานและเลขานุการ 
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๒๕ หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 ให้ประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 (๒) ควบคุมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี ้
 (๓) เป็นผู้แทนของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๖ หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 ให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ในข้อบังคับนี ้
 (๒) แจ้งระเบียบวาระการประชุม เตรียมเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระ 

การประชุมให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
 (๓) จัดท ารายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่มีมติให้เปิดเผย 
 (๔) แจ้งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
 (๕) เก็บและรักษาเอกสารของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 (๖) ปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่คณะกรรมการประจ าคณะ 

หรือวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 
 
 



๑๐ 

ส่วนที่ ๓ 
การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

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

 ข้อ ๒๗ การเสนอเรื่องในการประชุม 
 ให้คณบดีเป็นผู้ เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

หรือวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๘ การจัดให้มีการประชุม 
 ให้ประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

หรือวิทยาลัยอย่างน้อยสองเดือนครั้ง 
 หากกรรมการตั้งแต่หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

ร้องขอให้มีการประชุม ให้ประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยจัดให้มีการประชุม 
 ข้อ ๒๙ การนัดประชุม 
 การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หากมีกรณีเร่งด่วน  

ให้นัดล่วงหน้าน้อยกว่าสามวันได้ โดยแจ้งความจ าเป็นเร่งด่วนนั้นในหนังสือเชิญประชุม 
 ข้อ ๓๐ องค์ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
 เมื่ อ พ้นก าหนดการประชุมไปแล้วครึ่ งชั่ ว โมง ถ้ ากรรมการยั ง ไม่ครบองค์ประชุม  

ประธานที่ประชุมอาจสั่งให้มีการเลื่อนการประชุมไปก็ได้ 
 ประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย อาจอนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วม

ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งหรือตลอดการประชุมก็ได้ 
 ข้อ ๓๑ ประธานในที่ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะหรือวิทยาลัย หากประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการคนหนึ่งที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นประธานที่ประชุมแทน 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่และไม่ได้มอบหมายให้กรรมการคนใดเป็นประธานที่ประชุม 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน 

 ข้อ ๓๒ ระเบียบวาระและการด าเนินการประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ 

ในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน ประธานที่ประชุมต้องด าเนินการพิจารณา
ตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ ดังนี้ 

 (๑) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม 
 (๓) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 



๑๑ 

 (๔) เรื่องเสนอเรื่องพิจารณา 
 (๕) เรื่องอ่ืนๆ 
 ในกรณีที่มีเรื่องด่วน ประธานที่ประชุมอาจให้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าวก่อนก็ได้ 
 ข้อ ๓๓ การประชุมลับ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย อาจมีมติให้มีการประชุมลับเพ่ือพิจารณา

เรื่องในระเบียบวาระการประชุมเรื่องใดก็ได้ 
 ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย และผู้ที่ได้รับอนุญาต

จากที่ประชุมเท่านั้น 
 ข้อ ๓๔ ส่วนได้เสียของกรรมการ 
 กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้ 

การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยในเรื่องใดไม่เป็นกลาง กรรมการประจ าคณะ 
หรือวิทยาลัยผู้นั้นไม่สามารถประชุมเพ่ือพิจารณในระเบียบวาระเรื่องนั้นได้ 

 ในกรณีที่กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยคนใดเห็นว่าตนมีกรณีตามวรรคหนึ่ ง  
ให้แจ้งแก่ประธานที่ประชุมทราบ และออกจากการประชุมในระเบียบวาระเรื่องนั้ น เพ่ือการนี้ให้เลขานุการ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยบันทึกเหตุการณ์ไว้ในรายงานการประชุม 

 ในกรณีที่มีคู่กรณีหรือกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยคนใดทักท้วงในการประชุม หรือแจ้ง
เป็นหนังสือต่อประธานกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยก่อนการประชุมว่า กรรมการประจ าคณะ  
หรือวิทยาลัยคนใด้มีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาว่ามีกรณี 
ตามวรรคหนึ่งหรือไม่ หากพบว่ามีกรณีตามที่ถูกทักท้วงจริงให้กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยผู้นั้นออกจาก
การประชุมในระเบียบวาระเรื่องนั้น เพ่ือการนี้ให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะหรื อวิทยาลัยบันทึก
เหตุการณ์ไว้ในรายงานการประชุม 

 ข้อ ๓๕ การด าเนินการประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ประธานที่ประชุมจะต้องเปิดโอกาสให้

กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและทั่วถึง 
 ในการแสดงความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยต้องกระชับ อยู่ในประเด็น  

ใช้ถ้อยค าสุภาพ และต้องค านึงถึงมารยาทของการประชุม 
 ข้อ ๓๖ การลงมติการประชุม 
 นอกจากจะมีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

เป็นอย่างอ่ืน การลงมติของกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม 
 ในกรณีการลงมติได้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีอ านาจชี้ขาด 
 ข้อ ๓๗ การลงมติกรณีที่ไม่มีการทักท้วง 
 ในการพิจารณาในเรื่องใด หากที่ประชุมไม่มีกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย  

แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ทักท้วง ประธานที่ประชุมอาจสรุปการประชุมเพ่ือพิจารณาในเรื่องนั้น 



๑๒ 

ว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรและมีมติอย่างไร ในการนี้ให้ถือว่าการสรุปของประธานที่ประชุม
นั้นเป็นมติของที่ประชุม 

 ข้อ ๓๘ วิธีการลงมติ 
 การลงมติในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยให้กระท าโดยเปิดเผย  

เว้นแต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ลงมติแบบลับ 
 การลงมติแบบลับให้กระท าการโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมตามสมควรและเพียงพอแก่การท าให้ 

การลงความเห็นของกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยแต่ละคนเป็นความลับเฉพาะตัวผู้ออกเสียงเท่านั้น 
 ข้อ ๓๙ รายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรูปแบบ  

ทีค่ณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ ๔๐ การรับรองรายงานการประชุม 
 ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยจะขอแก้ไข

รายงานการประชุมให้มีข้อความที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเหมาะสมก็ได้ แต่การจะแก้ไขรายงาน  
การประชุมตามที่กรรมการผู้นั้นเสนอหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

 ในการพิจารณารายงานการประชุม หากมีกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเสนอให้มี 
การแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนใดแล้ว แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วย กรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย  
ที่เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมนั้นอาจขอให้บันทึกความเห็นของตนไว้เป็นหลักฐานก็ได้ 

 การขอแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนที่เป็นมติและเหตุผลของมติที่ประชุม ไม่สามารถท าได้ 
 เว้นแต่การขอให้แก้ไขถ้อยค าให้ถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๔๑ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย 
 ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีเป็น

ประธานกรรมการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา กรรมการสภาอาจารย์ และกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ และให้รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้เลขานุการคณะหรือวิทยาลัยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้ 

 ข้อ ๔๒ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย 
 ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณบดี 

ในการบริหารคณะ และหน้าที่อ่ืนที่คณบดีมอบหมาย 
 
 



๑๓ 

หมวด ๖ 
ที่ประชุมคณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัย 

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

 ข้อ ๔๓ การจัดการประชุม 
 ให้คณะหรือวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมคณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัย  

เพ่ือปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะเป็นประจ าอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 ข้อ ๔๔ องค์ประชุมที่ประชุมคณาจารย์ประจ า 
 คณะหรือวิทยาลัยจะต้องด าเนินการเพ่ือให้คณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัยเข้าร่วม

การประชุมให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องมีการนับองค์ประชุม 
 ข้อ ๔๕ การเรียกประชุม 
 ให้คณบดีออกประกาศคณะหรือวิทยาลัย แจ้งวันเวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม  

รวมถึงก าหนด 
 การแจ้งให้คณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัยทราบเป็นการทั่วไปก่อนถึงวันประชุม  

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 ข้อ ๔๖ สิทธิในการเข้าประชุม 
 คณาจารย์ประจ าของคณะหรือวิทยาลัยมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมคณาจารย์ประจ าของคณะ 

หรือวิทยาลัยโดยเท่าเทียมกัน 
 ข้อ ๔๗ มติที่ประขุม 
 มติหรือความเห็นร่วมกันของที่ประชุมคณาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้เสนอต่อคณบดี 

เพ่ือประกอบการพิจารณาในการบริหารคณะ 
 

หมวด ๗ 
หน่วยงานภายในคณะหรือวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๑ 
ภาควิชา 

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

 ข้อ ๔๘ การก าหนดจ านวนภาควิชา 
 คณะหรือวิทยาลัย อาจมีภาควิชาได้ไม่เกินห้าภาควิชา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารวิชาการ สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ คณะหรือวิทยาลัยมีภาควิชาการ 
มากกว่าห้าภาควิชา แต่ไม่เกินเจ็ดภาควิชาก็ได้ 

 ข้อ ๔๙ คุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา 



๑๔ 

 หัวหน้าภาควิชาต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า  
จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 
หรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 ข้อ ๕๐ การสรรหาและการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 
 ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๙ ที่ได้รับการสรร

หาจากคณะหรือวิทยาลัย 
 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณบดีโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๕๑ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 หัวหน้าภาควิชามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระมิได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หัวหน้าภาควิชาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีถอดถอนจากการด ารงต าแหน่ง เพราะขาด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ  
หรือมีการกระท าอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับ
หลักการบริหารของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 
 ข้อ ๕๑/๑๗ รองหัวหน้าภาควิขา 
 อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

หรือวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันหัวหน้าภาควิชาเป็นรองหัวหน้าภาควิชา  
เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมายก็ได้ 

 ภาควิชาใดจะมีรองหัวหน้าภาควิชาได้จ านวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
บุคคลก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
 
 
 
 

                                                           

 ๗ ข้อ ๕๑/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๑๕ 

ส่วนที่ ๒ 
ส านักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๕๒ หน้าที่ส านักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย 
 ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีส านักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ที่มีหน้าที่สนับสนุน 

การด าเนินงานของคณะหรือวิทยาลัย 
 การแบ่งส่วนงานภายในส านักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่อธิการบดี 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕๓ เลขานุการคณะหรือวิทยาลัย 
 ในส านักงานเลขานุการคณะหรือวิทยาลัยให้มีเลขานุการคณะหรือวิทยาลัยที่แต่งตั้ง  

จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของส านักงาน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การแต่งตั้ง การให้พ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ 

ของเลขานุการคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๘  

การบังคับบัญชาและก ากับดูแลคณะหรือวิทยาลัย 

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

 ข้อ ๕๔ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะหรือวิทยาลัย 
 ให้อธิการบดีมีอ านาจหน้าที่บังคับบัญชาและก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของคณะ 

หรือวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย  
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการด าเนินงานของคณะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการให้คณะหรือวิทยาลัยนั้นด าเนินการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการด าเนินงานของคณะหรือวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัย หรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือมีปัญหาขัดแย้งในการด าเนินกิจการของคณะหรือวิทยาลัยซึ่ งอาจ เกิดความเสียหาย 
ต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัย ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 
 
 
 



๑๖ 

ลักษณะ ๒ 
การด าเนินงานภายในสถาบันหรือส านัก 

หมวด ๑ 
ผู้อ านวยการ 

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

 ข้อ ๕๕ คุณสมบัติผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 
 ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 

จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องสามารถปฏิบัติงานในสถาบัน
หรือส านักได้เต็มเวลา 

 ข้อ ๕๖ อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 
 ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือส านัก  

และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของสถาบันหรือส านักให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของสถาบันหรือส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 (๓) จัดท าแผนพัฒนาสถาบันหรือส านักเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 (๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของสถาบันหรือส านักที่ได้รับการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 (๕) ด าเนินการเพ่ือจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบันหรือส านักให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๖) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบันหรือส านักเสนอต่ อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันหรือส านักเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่ง 
หรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 ข้อ ๕๗ วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับแต่งตั้ง 

อีกก็ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  
 
 



๑๗ 

 ข้อ ๕๘ การพ้นจากต าแหน่ง 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕๕ 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ถอดถอนเพราะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระท าอันขัดต่อปณิธาน  
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานคณะหรือวิทยาลัยไปในทางที่ขัดกับหลักการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 
 

หมวด ๒ 
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 

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

 ข้อ ๕๙๘ องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 
 ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่ง  

เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้แทนปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือส านัก จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านักเสนอชื่อ จ านวนสองคน  

เป็นกรรมการ 
 (๖)๙ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคนก็ได้ 

                                                           

 ๘ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๙ ข้อ ๕๙ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



๑๘ 

 ในกรณีกรรมการตาม (๒) พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวาระ  
ให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักจะเสร็จสิ้น  
แต่หากผู้นั้นไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน 
เป็นกรรมการแทน 

 ในกรณีกรรมการตาม (๔) พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือส านัก 
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

 ในกรณีที่ ไม่มีกรรมการตาม (๓) หรือมีการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวรรคสี่ให้
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี 

 ข้อ ๖๐ การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ ๕๙ (๔) และ (๕) 
 เมื่อสถาบันหรือส านักไม่มีผู้อ านวยการ หรือผู้อ านวยการในปัจจุบันเหลือเวลาการปฏิบัติ

หน้าที่อีกไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ให้สถาบันหรือส านักนั้นด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เรียกประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกส่วนงานเพื่อเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
 (๒) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือส านัก เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือส านักให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือส านักที่จะได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการสรรหา ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าช านาญการ และต้องปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่าห้าปี และต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในส่วนงานนั้นด้วยคะแนนสูงที่สุด 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ให้อธิการบดีออกประกาศก าหนดคุณสมบัติอ่ืน 
ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาแทนคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง 

 ในกรณีที่การเสนอชื่อตาม (๒) มีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันสองคนข้ึนไป ให้ใช้วิธีการตัดสิน
โดยการจับสลากในระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด และให้ผู้จับสลากได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

 ข้อ ๖๑ กรอบเวลาการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ ๕๙ (๔) และ (๕) 
 สถาบันหรือส านักต้องด าเนินการตามข้อ ๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ไม่มี

ผู้อ านวยการหรือวันที่ผู้อ านวยการมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
 ข้อ ๖๒ อ านาจหน้าที่และการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา 
 ให้น าความในลักษณะ ๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้กับการสรรหา

ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักโดยอนุโลม 
 ข้อ ๖๓๑๐ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 เมื่อด าเนินการสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก  

จัดท ารายงานกระบวนการสรรหาและผลการรับฟังความคิดเห็นโดยละเอียด พร้อมกับเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

                                                           

 ๑๐ ข้อ ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว์่าด้วยโครงสร้างและการบรหิารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๑๙ 

 สภามหาวิทยาลัยอาจขอให้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก  
จัดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน หรือแนวทางการบริหารสถาบัน
หรือส านักต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 การลงมติเพ่ือเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับและต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนตามวรรคสามให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติอีกครั้ง  
โดยในการลงมติครั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 

 ในการลงมติตามวรรคสามหรือวรรคสี่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยออกเสียงชี้ขาด 

 ข้อ ๖๔ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักที่ตั้งขึ้นใหม่  
 ในการสรรหาผู้อ านวยการของสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  
เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนที่อธิการบดีเสนอชื่ออีกจ านวนสองคน 

 ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ  
และเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก ด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

 
หมวด ๓ 

รองผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 

-------------------------------------------- 
 ข้อ ๖๕ รองผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักจากค าแนะน าของผู้อ านวยการสถาบัน 

หรือส านัก เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักมอบหมาย 
 สถาบันหรือส านักใดจะมีรองผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตาม 

ที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖๖ คุณสมบัติรองผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 
 รองผู้อ านวยการสถาบันหรือส านักต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก 

 
 
 



๒๐ 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๖๗ องค์ประกอบคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก 
 ในสถาบันหรือส านักให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านักที่อธิการบดีแต่งตั้ง 

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนที่อธิการบดีแต่งตั้งอีก
จ านวนไม่เกินสิบสี่คน 

 ให้เลขานุการสถาบันหรือส านักเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก 
และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสถาบันหรือส านักเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน  

 ข้อ ๖๘ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านักมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ

การแต่งตั้งอีกก็ได ้
 ข้อ ๖๙ อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านักมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑ )  วางนโยบายและแผนงานของสถาบันหรือส านั ก  ให้ สอดคล้องกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) พิจารณางบประมาณของสถาบันหรือส านัก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) พิจารณาและเสนอแนะต่อผู้อ านวยการ ให้วางระเบียบและออกประกาศเกี่ยวกับ 

การบริหารงานของสถาบัน หรือส านัก เท่าท่ีไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 (๔) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสถาบัน  

หรือส านัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย 
 (๕) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการสถานหรือส านัก 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๗๐ การด าเนินงานและการประชุมกรรมการ 
 ให้น าความในลักษณะ ๑ หมวด ๔ ส่วนที่  ๒ และส่วนที่  ๓ มาใช้กับการด าเนินงาน 

และการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านักโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

หมวด ๕ 
หน่วยงานภายในสถาบันหรือส านัก 

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

 ข้อ ๗๑๑๑ การบริหารและผู้บริหารงานภายใน 
 ในสถาบันหรือส านักอาจแบ่งหน่วยงานออกเป็นศูนย์ 
 ในศูนย์ให้มีผู้อ านวยการศูนย์ที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก

แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ และอาจให้มีรองผู้อ านวยการศูนย์ที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยข้อเสนอ  
ของผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อ านวยการศูนย์มอบหมายก็ได้ 

 ผู้อ านวยการศูนย์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้น าความในข้อ ๕๘ มาใช้บังคับกับผู้อ านวยการศูนย์โดย
อนุโลม 

 ศูนย์ใดจะมีรองผู้อ านวยการศูนย์ได้จ านวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคล
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ในสถาบันหรือส านักให้มีส านักงานเลขานุการสถาบันหรือส านัก รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 
ธุรการ และงานสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันหรือส านักและศูนย์ของสถาบันหรือส านัก 

 ข้อ ๗๒ ส านักงานเลขานุการสถาบันหรือส านัก 
 ในส านักงานเลขานุการสถาบันหรือส านัก ให้มีเลขานุการสถาบันหรือส านัก เป็นผู้รับผิดชอบ

งานของส านักงาน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การแต่งตั้ง การให้พ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ 

ของเลขานุการสถาบันหรือส านัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

การบังคับบัญชาและก ากับดูแลสถาบันหรือส านัก 
-------------------------------------------- 

 ข้อ ๗๓ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือส านัก 
 ให้อธิการบดีมีอ านาจบังคับบัญชาและก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันหรือส านัก  

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

                                                           

 ๑๑ ข้อ ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว์่าด้วยโครงสร้างและการบรหิารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๒๒ 

 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการด าเนินงานของสถาบันหรือส านักไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการให้สถาบันหรือส านักนั้นด าเนินการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการด าเนินงานของสถาบันหรือส านักไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือส านัก หรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย แนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด หรือมีปัญหาขัดแย้งในการด าเนินกิจการของสถาบันหรือส านัก  
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือส านัก ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณา 
 

ลักษณะ ๓๑๒ 
การด าเนินงานภายในส านักงาน 

หมวด ๑ 
การด าเนินงานภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

และส านักงานตรวจสอบภายใน 

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

 ข้อ ๗๔ คุณสมบัติของผู้อ านวยการ การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
 ในส านักงานสภามหาวิทยาลัยและส านักงานตรวจสอบภายใน ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง 

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักงาน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินงานภายใน 
ส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

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

 ข้อ ๗๕ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงาน 
 ในส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริหารและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย  

ให้มีผู้อ านวยการส านักงานคนหนึ่งรับผิดชอบงานของส านักงาน และปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

                                                           

 ๑๒ ลักษณะ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๓ 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงาน  
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหา ร
บุคคลก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๗๖ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง 
 ในกองที่เป็นส่วนงานในส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัยให้มีผู้อ านวยการกองคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของกอง  
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การแต่งตั้งและการให้ พ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนด  
โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 

การด าเนินงานภายในส านักงานและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน 
ที่หน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 
ผู้อ านวยการส านักงาน 

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

 ข้อ ๗๗ คุณสมบัติของผู้อ านวยการและการแต่งตั้ง 
 ในส านักงานให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

งานของส านักงาน 
 ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  

หรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๒) มีความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของส านักงาน หรือด้านการบริหารงาน 
 (๓) สามารถปฏิบัติงานในส านักงานได้เต็มเวลา  
 ข้อ ๗๘ อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ 
 ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของส านักงาน ให้เป็นไปตามข้อบั งคับ ระเบียบ  
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 (๓) จัดท าแผนพัฒนาส านักงานเ พ่ือเสนอต่ออธิการบดี เ พ่ือพิจารณาและน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 



๒๔ 

 (๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของส านักงานที่ได้รับการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 (๕) ด าเนินการเพ่ือจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เ พ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของส านักงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๖) จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายของส านักงานเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของส านักงานเสนอต่ออธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่ง  
หรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 ข้อ ๗๙ วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้แต่จะด ารง

ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได้ 
 ข้อ ๘๐ การพ้นจากต าแหน่ง 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเพราะขาด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ  
หรือมีการกระท าอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับ
หลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 ข้อ ๘๐/๑๑๓ รองผู้อ านวยการส านักงาน 
 อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อ านวยการส านักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อ านวยการส านักงาน อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อ านวยการส านักงานเป็นรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายก็ได้  

 ส านักงานใดจะมีรองผู้อ านวยการส านักงานได้จ านวนเท่าใดให้ เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารบุคคลก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
 

                                                           

 ๑๓ ข้อ ๘๐/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๒๕ 

ส่วนที่ ๒  
คณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 

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

 ข้อ ๘๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 
 ในส านักงานให้มีคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
 (๒ )  กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที่ อธิการบดีแต่ งตั้ งจากผู้ ปฏิบัติ ง านในมหาวิทยาลัย  

และบุคคลภายนอกอีกไม่น้อยกว่าสิบคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน 
 ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

ของส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน 
 ข้อ ๘๒ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 
 คณะกรรมการอ านวยการส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางนโยบายและแผนงานของส านักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) พิจารณางบประมาณของส านักงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของส านักงาน  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย 
 (๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการส านักงาน 
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๘๓ การด าเนินงานของส านักงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ในการด าเนินงานของส านักงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ประสานหรือบูรณาการให้การด าเนินงานสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
อาจให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
ผู้อ านวยการส านักงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอ่ืนที่อธิการบดีแต่งตั้ง เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบาย 
เป้ าหมาย และแผนการด า เนินงานของส านั กงานร่วมกันหรือหน้าที่ อ่ืนตามที่ ได้ รั บมอบหมาย  
จากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีก็ได้ 

     ข้อ ๘๓/๑๑๔ ให้น าความในหมวด ๓ การด าเนินงานภายในส านักงานและส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการศึกษาของข้อบังคับนี้มา
ใช้บังคับกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับความในหมวดนี้ 
 
 
 

                                                           

              ๑๔ ข้อ ๘๓/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วน
งาน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒๖ 

หมวด ๔ 
ส านักงานที่มีหน้าที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ 

ส่วนที่ ๑  
ผู้อ านวยการส านักงาน 

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

 ข้อ ๘๔ คุณสมบัติของผู้อ านวยการและการแต่งตั้ง 
 ในส านักงานให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

งานของส านักงาน 
 ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  

หรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ( ๒ )  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้ า น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ ง กั บ ห น้ า ที่ ข อ ง ส า นั ก ง า น  

หรือด้านการบริหารงาน 
 (๓) สามารถปฏิบัติงานในส านักงานได้เต็มเวลา 
 ข้อ ๘๕ อ านาจหน้าที่ผู้อ านวยการ 
 ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบบริหารงานส านักงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น 

ในส านักงาน 
 (๒) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของส านักงานเสนอต่ออธิการบดี  

เพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่ง 

หรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
 ข้อ ๘๖ วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้แต่จะด ารง

ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 ข้อ ๘๗ การพ้นจากต าแหน่ง 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการส านักงานพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเพราะขาด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ  



๒๗ 

หรือมีการกระท าอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับ
หลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 ข้อ ๘๗/๑๑๕ รองผู้อ านวยการส านักงาน 
 อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อ านวยการส านักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อ านวยการส านั กงาน อาจพิจารณาแต่ งตั้ งผู้ ที่ มี คุณสมบัติ เช่น เดี ยวกับผู้ อ านวยการส านักงาน 
เป็นรองผู้อ านวยการส านักงานเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 

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

 ข้อ ๘๘ องค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 
 ในส านักงานให้มีคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน ประกอบด้วย  
 (๑)๑๖ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้อ านวยการศูนย์ซึ่งเป็นหน่วยงานในส านักงาน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๕ คน 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยของส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน 
 ข้อ ๘๙ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 
 คณะกรรมการอ านวยการส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  วางนโยบายและแผนงานของส านั กงานและศูนย์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) พิจารณางบประมาณของส านักงานและศูนย์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของส านักงาน  

และศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการส านักงานและผู้อ านวยการศูนย์ 
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
 
 
 
                                                           

 ๑๕ ข้อ ๘๗/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน  
ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๑๖ ข้อ ๘๘ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๘ 

ส่วนที่ ๓ 
หน่วยงานภายในส านักงาน 

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

 ข้อ ๙๐ การแบ่งหน่วยงานในส านักงาน 
 ในส านักงานอาจแบ่งหน่วยงานเป็นศูนย์ 
 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และอ านาจหน้าที่ของศูนย์ ให้เป็นไปตาม  

ที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๙๑ คุณสมบัติของผู้อ านวยการศูนย์และการแต่งตั้ง 
 ในศูนย์ให้มีผู้อ านวยการศูนย์ที่อธิการบดีแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน 

ของศูนย ์
 ผู้อ านวยการศูนย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  

หรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๒) มีความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวกับข้องกับหน้าที่ของศูนย์ 
 (๓) สามารถปฏิบัติงานในศูนย์ได้เต็มเวลา 
 ข้อ ๙๒ อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการศูนย์ 
 ผู้อ านวยการศูนย์ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์และโดยเฉพาะให้มีอ านาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  

ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของศูนย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ  
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 (๓) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

 (๔)  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของศูนย์ที่ ได้ รับการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 (๕) ด าเนินการเพ่ือจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เ พ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๖) จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายของศูนย์เสนอต่ออธิการบดีเ พ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของศูนย์เสนอต่ออธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 



๒๙ 

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่ง  
หรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

 ข้อ ๙๓ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการศูนย์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระผู้อ านวยการศูนย์พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเพราะขาด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ  
หรือมีการกระท าอันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือบริหารงานในทางที่ขัดกับ
หลักการบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ อย่างร้ายแรง 

 ข้อ ๙๓/๑๑๗ รองผู้อ านวยการศูนย์ 
 อธิการบดีโดยข้อเสนอของผู้อ านวยการส านักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อ านวยการส านักงาน อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อ านวยการศูนย์เป็นรองผู้อ านวยการ
ศูนย์เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อ านวยการศูนย์มอบหมายก็ได้ 

 ศูนย์ใดจะมีรองผู้อ านวยการศูนย์ได้จ านวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคล
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ข้อ ๙๔ คณะกรรมการบริหารศูนย์ 
 ในศูนย์ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่อธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์  

เป็นประธาน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินแปดคน 
 ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน  

๒ คน 
 ข้อ ๙๕ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
 คณะกรรมการบริหารศูนย์ มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้อ านวยการศูนย์ 

ในการบริหารศูนย์ และหน้าที่อ่ืนที่อธิการบดีหรือผู้อ านวยการศูนย์มอบหมาย 

                                                           

 ๑๗ ข้อ ๙๓/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน 
ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๓๐ 

    ข้อ ๙๕/๑๑๘ ให้น าความในหมวด ๔ ส านักงานที่มีหน้าที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็น
เลิศของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความใน
หมวดนี้ 

 
หมวด ๕ 

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการหรือจัดหารายได้ 
ซึ่งมีการบริหารแบบวิสาหกิจ 

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

 ข้อ ๙๖ โครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ส านักงานที่มีหน้าที่ให้บริหารหรือจัดหารายได้ซึ่งมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ 

 โครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน  
ที่มีหน้าที่ ให้บริการหรือจัดหารายได้ซึ่ งมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ให้ เป็นไปตามที่อธิการบดี  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๙๗ การปฏิบัติกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย ให้หัวหน้างานประชุมปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้  
ไปพลางก่อน 

 ข้อ ๙๘ การสรรหาผู้บริหารที่ก าลังด าเนินการอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับนี้ 
 การด าเนินการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก หรือหัวหน้าภาควิชาที่ได้

ด าเนินการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับที่ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบันหรือส านัก หรือหัวหน้าภาควิชาที่มีอยู่เดิม  
ไปจนกว่าสรรหาเสร็จสิ้น 

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
     (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 

                                             นายกสภามหาวิทยาลัย 

                                                           

 
๑๘ ข้อ ๙๕/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน

ส่วนงาน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 


