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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี 
ว่าด้วย  การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน พ.ศ. 2564 

..................................................... 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4  
เมษายน  2564  จึงวางข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงาน
ภายใน พ.ศ. 2564 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบ
บริหารงานภายใน พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงาน
ภายใน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธนบุรี 

“คณาจารย์”  หมายความว่า ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
และอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักทางการสอนและการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า บุคลากรที่ท าหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน 
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 6 การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
  6.1 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ส านักบริหารงบประมาณและการเงิน 

6.1.2 ส านักอธิการบดี 
   6.1.3 ส านักกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   6.1.4 ส านักวางแผนและพัฒนา 
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   6.1.5 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
  6.2 ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
   6.2.1 ส านักวิชาการ 
   6.2.2 ส านักวิทยบริการ 
   6.2.3 ส านักทะเบียนและประมวลผล 
   6.2.4 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

6.2.5 ส านักส่งเสริมวิจัย 
6.2.6 คณะวิชา/สาขาวิชา  

   6.2.7 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
  6.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 
   6.3.1 ส านักกิจการนักศึกษา 
   6.3.2 ส านักส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

6.3.3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
   6.3.4 ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  
  6.4 ฝ่ายบริหารวิทยาเขต ประกอบด้วย 
   6.4.1 ส านักบริหารวิทยาเขต 
   6.4.2 ส านักวิชาการ 
   6.4.3 ส านักกิจการนักศึกษา 
   6.4.4 คณะวิชา/สาขาวิชา 
  ข้อ 7 อธิการบดี มีอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  7.1 ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและมติของสภามหาวิทยาลัย 
  7.2 จัดให้มีระบบบริหารตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  7.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  7.4 แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  7.5 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  7.6 จัดท าทะเบียนคณาจารย์ประจ า ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตามแบบที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
  7.7 ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมติของสภามหาวิทยาลัย 
  7.8 เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
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  7.9 จัดท ารายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และรายงานอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  
  7.10 รักษาวินัยนักศึกษา 
  7.11 ระมัดระวังมิให้มีการด าเนินการอันเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ  วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณมหาวิทยาลัย 
  7.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน้าที่ที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย หน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 
  7.13 ด าเนินกิจการอื่นอันเป็นปกติธุระที่มหาวิทยาลัยพึงกระท า 
 ข้อ 8 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  8.1 ควบคุม ดูแลการด าเนินงานในฝ่าย ส านักท่ีรับผิดชอบ 
  8.2 ก าหนดแนวทางการพัฒนา แผนงานของฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
  8.3 ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไปทุกระดับตามสายงานการบังคับบัญชา 
  8.4 กลั่นกรองงานในฝ่ายเพ่ือเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
  8.5 ประสานการด าเนินงานกับฝ่าย ส านัก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
กิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและได้ผลดี 
  8.6 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายตามที่อธิการบดี
มอบอ านาจไว้ 
  8.7 เสนอรายงานกิจการต่ออธิการบดีเป็นระยะ ๆ 
  8.8 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาต่ออธิการบดี 
  8.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 9 รองอธิการบดีวิทยาเขต เป็นผู้บริหารและบังคับบัญชาวิทยาเขต มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  9.1 ควบคุม ดูแลการด าเนินงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  9.2 ก าหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาเขต ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย  

9.3 ก าหนดขั้นตอนการบริหารจัดการและการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

9.4 ปกครอง ดูแล บังคับบัญชาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในวิทยาเขตและนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  9.5 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกวิทยาเขต ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบ
อ านาจไว้ 
  9.6 เสนอรายงานกิจการต่ออธิการบดีเป็นระยะ ๆ 
  9.7 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาต่ออธิการบดี 
  9.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ข้อ 10 คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานระดับคณะ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  10.1 ด าเนินการและรับผิดชอบงานในคณะ ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  10.2 ก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของ
มหาวิทยาลัย 
  10.3 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในคณะ  
  10.4 พัฒนางานด้านวิชาการของคณะ 
  10.5 ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  10.6 ควบคุมมาตรฐานการศึกษาในระดับคณะ 
  10.7 จัดระบบการประกันคุณภาพของคณะ 

10.8 เสนอรายงานกิจการในหน้าที่ต่อรองอธิการบดีและอธิการบดีเป็นระยะ ๆ 
10.9 ปกครอง ดูแล บังคับบัญชาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในคณะ และนักศึกษาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
10.10 ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

  10.11 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อรองอธิการบดี และต่ออธิการบดี 
  10.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 11 ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นรองผู้บังคับบัญชาระดับคณะ  
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการบดี หรือคณบดีมอบหมาย โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  11.1 วางแผนปฏิบัติงานในหลักสูตร สาขาวิชา 
  11.2 พัฒนางานในหลักสูตร สาขาวิชา 
  11.3 ด าเนินการ และรับผิดชอบงานในสาขาวิชาให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
  11.4 รับผิดชอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่อธิการบดีมอบให้ใช้ในการด าเนินการของ
หลักสูตร สาขาวิชา 
  11.5 เสนอรายงานกิจการในหน้าที่ต่อคณบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดีเป็นระยะ ๆ 
  11.6 ปกครองดูแลบังคับบัญชาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา และนักศึกษาให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  11.7 พิจารณาเสนอความดีความชอบของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาต่อคณบดี 
  11.8 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
  11.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 12 ผู้อ านวยการส านัก หรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับส านัก มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  12.1 ด าเนินการและรับผิดชอบงานในส านัก 
  12.2 วางแผนปฏิบัติงานของส านัก 
  12.3 พัฒนางานของส านัก 
  12.4 เสนอรายงานกิจการในหน้าที่ต่อรองอธิการบดีและอธิการบดีเป็นระยะ ๆ 
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  12.5 ปกครองดูแลบังคับบัญชาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส านักให้ปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  12.6 พิจารณาเสนอความดีความชอบของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาต่อ 
รองอธิการบดีและต่ออธิการบดี 
  12.7 ประสานงานกับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
  12.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 13 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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