
วาระที่.................... 

ร่างข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
ตามความในมาตรา 25 26 และ 27 แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้ 
 - มาตรา 25 ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม. ประกอบด้วยอธิการบดี       
เป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้ อํานวยการสถาบนั  ผู้ อํานวยการสํานกั  หวัหน้าส่วนงาน        
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบนัหรือสํานกั  ประธานสภาอาจารย์  และประธานสภาพนกังาน  
เป็นกรรมการ   

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตัง้รองอธิการบดีหรือผู้ ช่วยอธิการบดี  คนหนึ่ง        
เป็นเลขานกุาร โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 - มาตรา 26 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการเสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั พิจารณากลัน่กรองข้อบงัคบัและระเบียบของมหาวิทยาลยั พิจารณากลัน่กรองเก่ียวกบัการ
จดัตัง้ การรวม หรือการยบุเลิกสว่นงาน และการจดัตัง้ การรวม การแบ่ง หรือการยบุเลิกหน่วยงานภายใน
ของสว่นงานรวมทัง้ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่อธิการบดี ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 
 - มาตรา 27 กําหนดให้การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย       
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัจึงได้จดัทําร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั พ.ศ. .... (ก.บ.ม.) ซึง่เป็นข้อบงัคบัใหม่ ตามความในมาตรา 25 26 และ 27 แห่งพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) แทนการประชมุ
คณบดี และการประชมุคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลยั (ค.บ.ม.) 

ขัน้ตอนที่ได้ดาํเนินการแล้ว 
1. ท่ีประชมุทีมบริหารในคราวประชมุครัง้ท่ี 60(8/2560) เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณา

แล้วมีมติเห็นชอบให้นําร่างข้อบงัคบัฯ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) และ
เสนอคณะทํางานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พิจารณา     
โดยให้แก้ไขในประเดน็ตา่ง ๆ  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

2. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 3
ตลุาคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นําร่างข้อบงัคบัฯ เสนอคณะทํางานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พิจารณา โดยให้แก้ไขในประเด็นตา่ง ๆ  ดงัรายละเอียด
ในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
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3. ท่ีประชมุคณะทํางานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
เอกสารประกอบการพจิารณา 
1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกตา่งระหวา่งร่างข้อบงัคบัฯ ก.บ.ม. พ.ศ. .... กบัระเบียบฯ วา่ด้วย      

ท่ีประชมุคณบดี พ.ศ. 2526 และข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2550 และ 2556 (ฉบบัท่ี 2)  (เอกสารประกอบ 1) 

2. ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยท่ีประชมุคณบดี พ.ศ. 2526  (เอกสารประกอบ 2) 
3. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2550 และ 2556 (ฉบบัท่ี 2)  (เอกสารประกอบ 3) 
4. มตท่ีิประชมุทีมบริหารในคราวประชมุครัง้ท่ี 60(8/2560 เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560 

(เอกสารประกอบ 4) 
5. มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 12/2560  

เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2560  (เอกสารประกอบ 5) 
6. มตท่ีิประชมุคณะทํางานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561  (เอกสารประกอบ 6) 
 
จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ....   
 



   ๑ 

 

 
 
 
 

 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ว่าด้วยคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. ....  
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่
...............เมื่อวันที่......................................จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคบัน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 
ข้อ ๔ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม. ประกอบด้วยอธิการบดี       

เป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  หัวหน้าส่วนงาน        
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานัก  ประธานสภาอาจารย์  และประธานสภาพนักงาน  
เป็นกรรมการ   

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหน่ึง  
เป็นเลขานุการ โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ข้อ ๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่  ดังน้ี 

(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๓) พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน 

(๔) พิจารณาเก่ียวกับการจัดต้ัง การรวม การแบ่งหรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงาน 

 

(ร่าง) 
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(๕) พิจารณาเกี่ยวกับการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

(๖) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย     
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ยกเว้นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(๗) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ใด ๆ อันอยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

(๘) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่อธิการบดี 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๖ การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้นําข้อบังคับฯ            
ว่าด้วยการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์  
หรือวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี             
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่                                                                               

 
 

     (ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
 
 
 



ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างร่างข้อบังคับฯ ก.บ.ม. พ.ศ. .... กับระเบียบฯ ว่าด้วยที่ประชุมคณบด ีพ.ศ. 2526  
และข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ (ค.บ.ม.) พ.ศ. 2550 และ 2556 (ฉบับที่ 2) 

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ประชุมคณบด ีพ.ศ. 2526 
และข้อบังคับฯ ว่าด้วย ค.บ.ม. พ.ศ. 2550 และ 2556 (ฉบับที่ 2) 

ร่างข้อบังคับฯ ก.บ.ม. พ.ศ. .... 

องค์ประชมุคณบดี ประกอบด้วย 
ข้อ 3 ให้มีที่ประชมุคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี 

คณบดี ผู้ อํานวยการวทิยาลยั สถาบนั สํานกั ศนูย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่น     
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ผู้ อํานวยการ
โครงการจดัตัง้หน่วยงานซึง่สภามหาวิทยาลยัได้ให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว ประธาน     
และรองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตและหวัหน้ากองกลางเป็นเลขานกุารที่ประชมุ 
 

องค์ประชมุ ค.บ.ม. ประกอบด้วย 
ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คณะหนึง่      

เรียกโดยยอ่วา่ “ค.บ.ม.” ประกอบด้วย 
(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้ อํานวยการ

วิทยาลยั ศนูย์ สถาบนั สํานกั หรือหนว่ยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่น รวมถงึหวัหน้าหน่วยงาน
ของหนว่ยงานที่จดัตัง้โดยมตสิภามหาวิทยาลยัที่มีฐานะเทียบเทา่คณะเป็นกรรมการ  
โดยตําแหน่ง     

(2) กรรมการที่อธิการบดีแตง่ตัง้จากข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัจํานวน
ไมเ่กิน 5 คน เป็นกรรมการ โดยให้อยูใ่นตําแหนง่คราวละสองปี 

คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตาม (2) ให้คณะกรรมการ
กําหนด 

ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้รองอธิการบดีคนหนึง่เป็นเลขานกุารโดยคําแนะนํา       
ของอธิการบดี 

องค์ประชมุ ก.บ.ม. ประกอบด้วย 
ข้อ 4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เรียกโดยยอ่วา่ ก.บ.ม. ประกอบด้วย

อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้ อํานวยการสถาบนั  
ผู้ อํานวยการสํานกั  หวัหน้าสว่นงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบนั       
หรือสํานกั  ประธานสภาอาจารย์  และประธานสภาพนกังาน  เป็นกรรมการ   

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัแตง่ตัง้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี   
คนหนึง่เป็นเลขานกุาร โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

(เอกสารประกอบ 1) 
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ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ประชุมคณบด ีพ.ศ. 2526 
และข้อบังคับฯ ว่าด้วย ค.บ.ม. พ.ศ. 2550 และ 2556 (ฉบับที่ 2) 

ร่างข้อบังคับฯ ก.บ.ม. พ.ศ. .... 

อํานาจหน้าที่ของที่ประชมุคณบดี 
ข้อ 4 ให้ที่ประชมุคณบดีมีอํานาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 พิจารณากลัน่กรองเรื่องตา่ง ๆ ซึง่อยูใ่นอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลยั
ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลยั 

4.2 ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นตอ่อธิการบดี 
4.3 ปฏิบตัหิน้าที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

 

อํานาจหน้าที่ของ ค.บ.ม. 
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดงันี ้ 

(1) กลัน่กรองเบือ้งต้นและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคล
ข้าราชการตอ่สภามหาวทิยาลยั 

(2) อนมุตั ิอนญุาต ให้ความเห็นชอบ มีมต ิและสัง่การเกี่ยวกบัเรื่องการบริหารงาน
บคุคลข้าราชการตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย ยกเว้นอํานาจการออกข้อบงัคบั    
วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล การพิจารณาเรื่องวนิยั และการดําเนินการทางวินยั        
การพิจารณาอทุธรณ์ และเรื่องร้องทกุข์ 

(3) พิจารณากลัน่กรองข้อบงัคบัวา่ด้วยการบริหารงานบคุคลข้าราชการที่ออก 
ตามความในพระราชบญัญตัเิพื่อเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั 

(4) แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลหนึง่บคุคลใดเพื่อปฏิบตัหิน้าที่อยา่งหนึง่
อยา่งใด อนัอยูใ่นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(5) ปฏิบตัหิน้าที่อื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

อํานาจหน้าที่ของ ก.บ.ม.  
ข้อ 5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั มีอํานาจและหน้าที่  ดงันี ้

5.1 เสนอแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
5.2 พิจารณากลัน่กรองระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยั 
5.3 พิจารณากลัน่กรองเกี่ยวกบัการจดัตัง้ การรวม หรือการยบุเลกิสว่นงาน 
5.4 พิจารณาเกี่ยวกบัการจดัตัง้ การรวม การแบง่หรือการยบุเลกิหนว่ยงานภายใน

ของสว่นงาน 
5.5 ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคล การเงิน และทรัพย์สนิของ

มหาวิทยาลยั 
5.6 พิจารณาเกี่ยวกบัการสอน วจิยั และบริการวิชาการ 
5.7 พิจารณากลัน่กรองเรื่องตา่ง ๆ ซึง่อยูใ่นอํานาจและหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลยัก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลยั  ทัง้นี ้ ยกเว้นเรื่องที่สภามหาวิทยาลยั
กําหนดเป็นอยา่งอื่น 

5.8 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการเพื่อทําหน้าที่ใด ๆ  
อนัอยูใ่นอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

5.9 ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่อธิการบดี 
5.10 ปฏิบตัหิน้าที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

 

















(เอกสารประกอบ 6)








