
วาระที�...................... 

เรื�อง ร่างขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ว่าดว้ยคณะกรรมการประจาํวทิยาเขต พ.ศ. .... 

ตามมาตรา �� �� และ �� แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์พ.ศ. ���� 

บญัญตัไิวว้่าในวทิยาเขตหนึ�ง ใหม้สีาํนกังานวทิยาเขต โดยมรีองอธิการบดีคนหนึ�งซึ�งสภามหาวทิยาลยัแต่งต ั�ง

โดยคาํแนะนาํของอธกิารบด ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบการบริหารของวทิยาเขตและใหม้คีณะกรรมการ

ประจาํวิทยาเขตคณะหนึ�ง โดยใหอ้งคป์ระกอบ จาํนวน คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วิธีการไดม้า วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการประจาํวทิยาเขต ตลอดจนการประชุมและวธิีดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการประจาํวทิยาเขตใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และใหค้ณะกรรมการประจาํวทิยา

เขตมหีนา้ที�เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่รองอธิการบดีซึ�งรบัผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตในกิจการ

ต่างๆของวทิยาเขต เสนอความเหน็ในเรื�องที�เกี�ยวกบัวชิาการของวทิยาเขตต่ออธิการบดี เสนอแผนพฒันาและ

แผนงานของวทิยาเขตต่ออธกิารบด ีเสนอแนะการจดัต ั�ง การรวม หรือการยุบเลกิส่วนงานของมหาวทิยาลยัใน

วทิยาเขตรวมท ั�งการจกัต ั�ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลกิหน่วยงานภายในของส่วนงานนั�นต่ออธิการบด ี

และปฏบิตัหินา้ที�อื�นตามที�สภามหาวทิยาลยัหรอือธิการบดมีอบหมาย 

กองการเจา้หนา้ที�ยกร่างขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการประจาํวิทยาเขต ที�จะตอ้งออกตาม

มาตรา �� วรรคสอง โดยนาํหลกัการในการดาํเนินงานบรหิารในรูปแบบกรรมการสภาวทิยาเขตมาเป็นแนวทาง

ในการยกร่างขอ้บงัคบัซึ�งมอีงคป์ระกอบ จาํนวน คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วิธีการไดม้า วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

และการพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการประจาํวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและวิธีดาํเนินงานของ

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตในลกัษณะที�ก ําหนดไวต้ามขอ้บงัคับว่าดว้ยกรรมการสภาวิทยาเขต 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พ.ศ. ���� และไดก้าํหนดหนา้ที�ของคณะกรรมการประจาํวทิยาเขตเพิ�มเติมจาก

ที�บญัญตัิไวต้ามมาตรา �� โดยใหม้ีหนา้ที�เชิงนโยบาย กาํหนดยุทธศาสตร ์แผนพฒันาดา้นวิชาการ วิจยั 

บริการวิชาการ และพิจารณากาํหนดทิศทางนโยบายการมหีลกัสูตรที�เหมาะสมสาํหรบัวิทยาเขตนั�นๆเพื�อให ้

สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายมหาวทิยาลยัและจดุเนน้ของวทิยาเขต  

ที�ประชมุทมีบรหิารในคราวประชมุคร ั�งที� �� (��/����) (นดัพเิศษ) เมื�อวนัที� � ธนัวาคม ���� 

และในคราวประชุมคร ั�งที� �� (�/����) เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� ไดพ้ิจารณาร่างขอ้บงัคบัฯและมีมติ

เหน็ชอบร่างขอ้บงัคบัฯ ดงักลา่ว แลว้ 

จงึเสนอที�ประชมุ ก.บ.ม. เพื�อโปรดพจิารณา 

ที�ประชมุมมีต.ิ..................................... 

5.1



(ราง)  

ขอบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

วาดวยคณะกรรมการประจําวทิยาเขต  

พ.ศ. .... 
 

   

โดยที่เปนการสมควรกําหนดองคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ

ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต ตลอดจนการ

ประชุม และการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๙ และโดยมติที่สภามหาวิทยาลัย             

สงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี....... เมื่อวันที ่.............................จึงใหออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวย

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี ้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาที่ประกอบดวยสวนงานของมหาวิทยาลัย

ตั้งแตสองสวนงานขึ้นไปที่ตั้งอยูในเขตทองที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก 

“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีที่เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

การบริหารงานของวิทยาเขต 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่จัดการเรียนการ

สอน 

ขอ ๔ ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและผูรับผิดชอบการบริหารงาน

ของวิทยาเขต ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย และ

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 

 



-๒- 

 

ขอ ๕ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

 (๒) อธิการบดีหรือตัวแทนอธิการบดี รองอธิการบดีและรองอธิการบดีที่

รับผิดชอบฝายวิชาการของวิทยาเขต เปนกรรมการโดยตําแหนง 

 (๓) กรรมการประจําวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกินแปดคน โดยอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสี่คนใหแตงตั้งจาก

บุคคลที่ดํารงหรือเคยตําแหนงศาสตราจารย 

 (๕) กรรมการประจําวิทยาเขตซึ่งเลือกจากคณบดีจากกลุมสาขาวิชาที่มีอยู

ในวิทยาเขต ทั้งนี ้กลุมสาขาวิชาละไมเกินสองคน 

 (๖) กรรมการประจําวิทยาเขตซึ่งเลือกจากผูแทนคณาจารยประจํา    

จํานวนไมเกินสามคน  

 (๗) กรรมการประจําวิทยาเขตซึ่งเลือกจากผูแทนสภาอาจารย จํานวนหนึ่ง

คน 

 (๘) กรรมการประจําวิทยาเขตซึ่งเลือกจากผูแทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวนหนึ่งคน  

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานกรรมการประจําวิทยาเขต ตามขอเสนอแนะของ

อธิการบดีรวมกับรองอธิการบดีและใหประธานกรรมการประจําวิทยาเขตและอธิการบดี เสนอแนะตอ

สภามหาวิทยาลัยในการแตงตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตตาม (๓) โดยใหพิจารณาจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกอน และใหครอบคลุมกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในแตละวิทยาเขต และ

ประธานกรรมการประจําวิทยาเขตอาจเสนอขอแตงตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

เพิ่มเติมดวยก็ได 

ประธานกรรมการประจําวิทยาเขตและกรรมการประจําวิทยาเขต มีวาระการดํารง

ตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอาจไดรับ

แตงตั้งใหมอีกได  

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระใหประธาน

กรรมการประจําวิทยาเขตและกรรมการประจําวิทยาเขตพนจากตําแหนงดวย แตใหปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม 

และกรรมการประจําวิทยาเขตใหมจะเขารับหนาที ่ 

 

 



-๓- 

 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการประจําวิทยาเขตหรือกรรมการประจําวิทยาเขตวางลงไม

วาดวยเหตุใดและยังมิไดดําเนินการแตงตั้งประธานกรรมการประจําวิทยาเขตหรือกรรมการประจํา

วิทยาเขตแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตประกอบดวยกรรมการประจําวิทยา

เขตเทาท่ีมีอยู 

ในกรณีที่กรรมการประจําวิทยาเขตพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการ

แตงตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน

แทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนง

แทนก็ได   

ใหรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่รับผิดชอบฝายวิชาการของวิทยาเขตทํา

หนาที่เลขานุการ และอาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ขอ ๖ การไดมาซึ่งกรรมการประจําวิทยาเขตตามขอ ๕ (๕) ใหรองอธิการบดีเรียก

ประชุมคณบดี โดยใหรองอธิการบดีเปนประธานและใหที่ประชุมเลือกกรรมการประจําวิทยาเขตจากผู

ดํารงตําแหนงคณบดจีากกลุมสาขาวิชาที่มีในวิทยาเขตนั้น จากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย

กลุมสาขาวิชาละหนึ่งคน 

ขอ ๗ การไดมาซึ่งกรรมการประจําวิทยาเขตตามขอ ๕ (๖)  ใหกระทําเปนสองรอบ 

ในการเลือกรอบที่หนึ่ง ใหสวนงานดําเนินการเพื่อใหคณาจารยประจําในวิทยาเขต

ลงคะแนนเลือกตัวแทนสวนงานที่ตนสังกัด สวนงานละหนึ่งคน เพื่อใหไดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการเลือก

เปนกรรมการประจําวิทยาเขต 

ในการเลือกรอบที่สอง ใหรองอธิการบดีจัดใหคณาจารยประจําที่ไดรับการเลือกตาม

วรรคสอง ประชุมเพื่อลงคะแนนเลือกกันเองเปนกรรมการประจําวิทยาเขต จํานวนสามคน ตาม

วิธีการที่ประชุมกําหนด  

ขอ ๘  การไดมาซึ่งกรรมการประจําวิทยาเขตตามขอ ๕ (๗) ใหประธานสภาอาจารย

วิทยาเขตเรียกประชุมกรรมการสภาอาจารยวิทยาเขตเพื่อเลือกกรรมการประจําวิทยาเขตจาก

กรรมการสภาอาจารยวิทยาเขต จํานวนหนึ่งคน 

ขอ ๙ การไดมาซึ่งกรรมการประจําวิทยาเขตตามขอ ๕ (๘) ใหประธานอนุกรรมการ

สภาพนักงานวิทยาเขตเรียกประชุมอนุกรรมการสภาพนักงานวิทยาเขต เพื่อเลือกกรรมการประจํา

วิทยาเขตจากอนุกรรมการสภาพนักงานวิทยาเขต จํานวนหนึ่งคน 

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการประจําวิทยาเขต ตามขอ ๖ ขอ 

๗ ขอ ๘ และขอ ๙ โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย             

 



-๔- 

 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีหนาที่ ดังนี้ 

 (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรองอธิการบดีไดในกิจการตางๆ ของ 

วิทยาเขต 

(๒) เสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตตออธิการบดี 

(๓) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตตออธิการบดี 

(๔) เสนอแนะการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย

ในวิทยาเขตรวมทั้งจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอ

อธิการบดี 

(๕) กําหนดเปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน 

ดานวิชาการและวิจัยของวิทยาเขตใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และจุดเนนของวิทยา

เขต 

(๖) เสนอแนะแนวทางและการจัดหาเงินทุนและแหลงเงินทุนเพื่อให 

วิทยาเขตดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 

(๗) เสนอแนะทิศทางนโยบายการมีหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับ 

วิทยาเขตนั้นๆ  

   (๘) แตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคลใด เพื่อ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

   (๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําหนดวิธีการดําเนินงานใหเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๕ วรรคสองแลว กรรมการประจํา

วิทยาเขตพนจากตําแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

 (๔) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก                

เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

 



-๕- 

 

ขอ ๑๓ ใหประธานกรรมการประจําวิทยาเขต เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ

ประจําวิทยาเขต 

ถากรรมการประจําวิทยาเขต จํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

รองขอใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตประชุมเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง ก็ใหประธานกรรมการ

เรียกประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตตองมีกรรมการประจําวิทยาเขตมา

ประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการประจําวิทยาเขตเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีประธาน

กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได ถาไดมอบหมายใหบุคคลใดเปนประธานในที่

ประชุม ใหบุคคลนั้นมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับประธานกรรมการในการประชุมนั้น ถาไมได

มอบหมายใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตอาจอนุญาตใหผูแทนสถาบัน สํานัก หรือสวนงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นท่ีไมไดจัดการเรียนการสอนเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตได 

ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ 

วินิจฉัย และใหถือเปนที่สุด 

  ขอ ๑๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้  

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ซึ่งไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยอยู

ในวันกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับทําหนาที่ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งและเลือกคณะกรรมการ

ประจําวิทยาเขตขึ้นใหมตามขอบังคับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   

                                                              

           (ศาสตราจารยจรัส สุวรรณเวลา) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 








