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เรื่อง  ขอจัดส่งข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันแห่ง มธ. 
 

  ตำมที่ศูนย์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันแห่ง มธ. ได้ขอข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ นั้น ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลดังกล่ำวแล้ว ดังเอกสำรที่จัดส่งมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

              
       (นำงสำววรรณพรรณ  นำคสังข์) 

   รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

--------------------------------- 
  โดยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนดให้สภำมหำวิทยำลัย         
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร                  
หลำยฝ่ำย ซึ่งองค์ประกอบของสภำมหำวิทยำลัยประกอบด้วย นำยกสภำมหำวิทยำลัย  อุปนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย (แต่งตั้งจำกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย) จ ำนวน ๑๕ คน ผู้แทนผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย 
(รองอธิกำรบดี จ ำนวน 1 คน คณบดี จ ำนวน 2 คน ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก จ ำนวน 1 คน)                   
ผู้แทนคณำจำรย์ จ ำนวน 2 คน ผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 1 คน และ     
ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งโดยต ำแหน่ง ได้แก่ อธิกำรบดี นำยกสมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ประธำนสภำอำจำรย์ และประธำนสภำพนักงำนมหำวิทยำลัย โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำร
ทั่วไปของมหำวิทยำลัย ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2558 มำตรำ ๒๓                        
สภำมหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดประชมุเดอืนละหนึง่ครั้ง (แต่เนื่องจำกมีเรื่องที่จะต้องพิจำรณำเป็นจ ำนวน
มำก ในบำงเดือนจะมกีำรประชุม ๒ ครั้ง เพ่ือให้กำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ได้ส ำเร็จลุล่วง) โดยมีส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยในกำรประสำนงำนกำรจัดประชุมและมี
หน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งสภำมหำวิทยำลัยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่  คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรอุทธรณ์ประจ ำ มธ. คณะกรรมกำรบริหำรบุคคล คณะกรรมกำรกำรเงิน คณะกรรมกำร
ตำมภำรกิจเฉพำะ คณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนวำงแผนและงบประมำณ ด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ อันเป็นกำรแสดงออกถึงกำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำล เพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองในแต่ละด้ำนตำมที่
สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ด ำเนินกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ กลไกที่สภำมหำวิทยำลัยใช้ในกำรก ำกับดูแลโดยให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนในฐำนะผู้บริหำร ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกลยุทธ์ 
ด้ำนกำรวิจัย โดยให้มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำผู้น ำ 
 

  ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
แ ละอ ธิ ก ำรบ ดี  ต้ อ งจั ด ท ำร ำย งำน ผล ก ำรป ฏิ บั ติ ง ำน ต ำม แน วท ำงที่ ร ะบุ ใน ข้ อ บั งคั บ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร                    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ที่แถลงไว้ต่อสภำมหำวิทยำลัย และจะได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนผู้บริหำร เมื่อด ำรงต ำแหน่งครบ  1 ปี ๖ เดือน และหลังจำกที่กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเสร็จสิ้นและรำยงำนผลกำรประเมินเสนอสภำมหำวิทยำลัยแล้ว ผู้บริหำรที่ได้รับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรปรับ ปรุงกำรบริหำรงำนเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรติดตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร และเมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี หรือในกรณีที่ผู้บริหำรลำออกก่อนครบวำระ 
ผู้บริหำรต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย นอกจำกผู้บริหำรระดับคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก แล้ว ในส่วนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนที่อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง 
อธิกำรบดีไดก้ ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน เมื่อด ำรงต ำแหน่งครบ 
๑ ปี ๖ เดือน เช่นเดียวกัน 
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  ควำมรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนด สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้อธิกำรบดี และ
ผู้บริหำรระดับคณบดี  ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก เสนอเป้ำหมำยและแผนกำรปฏิบัติงำนต่อ                         
สภำมหำวิทยำลัยเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ เมื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่ง และติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
และแผนกำรปฏิบัติงำนตำมรอบเวลำที่ก ำหนด นอกจำกผู้บริหำรระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/
ส ำนัก แล้ว ในส่วนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนที่อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง อธิกำรบดีได้ก ำหนด
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเสนอเป้ำหมำยและแผนกำรปฏิบัติงำนเมื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่ง และติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและแผนกำรปฏิบัติงำนตำมรอบเวลำที่ก ำหนด 
 

  ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินและงบประมำณ สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำร
มหำวิทยำลัยได้จัดท ำรำยงำนรำยรับจริงและรำยจ่ำยจริงจำกงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยและหนว่ยงำนเสนอเปน็ประจ ำทุกไตรมำส เพื่อที่จะได้ทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือไม่ 
ในส่วนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต้องรับผิดชอบด้ำนกำรเงินในกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้กับ
คณะกรรมกำรฯ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยตำมระเบียบ
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

  ควำมโปร่งใส สภำมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือสอบทำน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน ควำมถูกต้องของข้อมูลทำงกำรเงิน และประสิทธิภำพ
ของกำรควบคุมภำยใน และอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน  และส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน                             
จะหมุนเวียนเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนย่อยภำยใน มธ. ให้ครบทุกหน่วยงำนภำยใน                        
3 ปี คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดกำรประชุมทุกเดือน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบและเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเป็นรำยไตรมำส นอกจำกนี้ สภำมหำวิทยำลัยยังได้พิจำรณำวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรอุทธรณ์และคณะกรรมกำรร้อง
ทุกข์ ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
 

  กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร คณะผู้บริหำรได้สร้ำงมำตรฐำนในกำรน ำมหำวิทยำลัยสู่
ควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน โดยจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรให้รองอธิกำรบดีมีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลหน่วยงำน
ที่ได้รับมอบหมำย โดยอธิกำรบดีมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้แก่รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำง ๆ ได้ก ำกับดูแล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนบริกำรและสนับสนุนกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (ส ำนักงำนอธิกำรบดีเดิม) 
และแต่งตั้งผู้ช่วยอธิกำรบดีตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรไปยังส่วนงำน ส่วนผู้บริหำร
ระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก มีส่วนร่วมในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งกำรประชุม ก.บ.ม. มีกำรก ำหนดประชุมเดือนละ ๒ ครั้ง 
เพ่ือเป็นกำรให้ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น พิจำรณำ
ตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ รวมทั้งกำรกลั่นกรองในบำงเรื่องที่ต้องเสนอสภำมหำวิทยำลัย เช่น นโยบำย 
ทิศทำง กำรบริหำรงำน แนวทำงกำรก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย เพ่ือส่งเสริมด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีกำร
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
บนเว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำมติที่ประชุม ข้อมูลจำกที่ประชุม
ไปปฏิบัติ  สื่อสำร และรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปปรับปรุงให้ เกิดกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 

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


