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ค าน า 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เริ่มเปิดให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1       
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สภาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง) และเลขานุการสภาวิทยาลัย โดยมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของสถาบัน  

วิทยาลัยจึงมอบหมายให้เลขานุการสภาวิทยาลัยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งต่างๆ มาจัดท าเป็นคู่มือกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เช่น พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสืบต่อไป 
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1. ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

     ประวัติเป็นมา 

 จากความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมของประเทศไทย แต่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่

มีคุณภาพและมีความรู้คู่ทักษะที่พร้อมส าหรับการขับเคลื่อนประเทศของเราสู่เส้นทางท่ีมุ่งหวัง  อาจารย์ ดร.ณรงค ์

มงคลวนิช ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อความต้องการของสังคม ได้เล็งเห็นถึงความขาด

แคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางทักษะอุตสาหกรรม จึงได้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ให้บริการความรู้ทางด้าน

ช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘   โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” ซึ่ง

ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินหน้าสู่จุดหมาย จากหลายทศวรรษที่ผ่านมา 

“โรงเรียนช่างกลสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” โดยเพ่ิมสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรม และได้

ยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ จากวันแรกถึงวันนี้ ความ

เจริญก้าวหน้าของสถาบันดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์ถึงความกล้าหาญและมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเยา

ชนไทยอย่างผู้น า มิใช่ผู้ตามโดยแท้จริง 

 ในปีพุทธศักราช 2548 นับเป็นปีท่ี 40 ของสถาบันดังกล่าว และนับเป็นก้าวใหม่ของการเดินทางที่อาจารย์ 

ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้ท าเป็นตัวอย่างไว้ โดยทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยามได้จัดตั้งโครงการ “วิทยาลัยเทคโนโลยี

สยาม (ระดับอุดมศึกษา)” ขึ้น เพื่อสานต่อปณิธานของอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช และสานต่อความต้องการของ

สังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและวุฒิภาวะที่สูงขึ้น โดยให้บริการการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ด้านทฤษฎี

ควบคู่ทักษะ โดยเน้นวัดผลจากการปฏิบัติได้จริงตามสภาพปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การก ากับดูแลและบริหารจัดการศึกษา โดย อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช 

ได้เปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2549 มีพ้ืนที่ติดกับ “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)” ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ

เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)” โดยแยกพ้ืนที่ของสองสถาบันอย่างเป็นสัดส่วน การจัดการศึกษาในปี

แรกของ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา)” เน้นถึงการศึกษาที่ต่อเนื่องส าหรับ ผู้ที่จบการศึกษาจาก 

“วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)” กล่าวคือ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจที่

รองรับทุกหลักสูตรจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)” และต่อมาได้ขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ิมเติม

เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเท่า

เทียมกัน ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากสถาบันการศึกษารูปแบบใด และระดับใดก็ตาม 
  

สถานภาพทางกายภาพ 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตั้งอยู่ เลขที่  46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท ์0-2878-5000 โทรสาร 0-2878-5012 www.siamtechu.net  มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 

งาน 67 ตารางวา สภาพแวดล้อมดี มีความสะดวกด้านการคมนาคม มีรถประจ าทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ

ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ หลายสาย 
 

 สีประจ าวิทยาลัย  สีเหลืองและสีน้ าเงิน
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 ตราสัญลักษณ์  มีส่วนประกอบดังนี้ 

1) วงกลมจ านวน 4 วง 

2) จุดกลมจ านวนมากจะอยู่ระหว่างวงกลมที่ 1 และ 2 

3) ชื่อสถาบันภาษาไทย “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” 

4) ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ “ SIAM  TECHNOLOGY COLLEGE” อยู่ส่วนล่าง 

5) รูปฟันเฟือง เป็นรูปแบบของจักรที่มีการเคลื่อนไหวภายในวงกลม อยู่ระหว่างวงกลมที่ 3 และ 4 

6) ลูกโลก อยู่ด้านในจักร และอยู่ภายใต้วงกลมที่ 4 

7) แผนที่ประเทศไทย อยู่บนลูกโลก 
 

 ความหมายของสัญลักษณ์ 

1) จุดกลม หมายถึง การรวมพลังด้านบุคลากรและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือบริหารและพัฒนาสถาบัน 

2) ฟันเฟือง หมายถึง วิทยาการและเทคโนโลยีที่การพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์

ในสังคมโลกาภิวัตน์ 

3) ลูกโลก  หมายถึง ความเป็นสากลในสังคมของสถาบันการศึกษาและวิชาการ 

4) แผนที่ประเทศไทย หมายถึง ประชากรไทยที่ควรได้รับการศึกษาในสยามประเทศและตรงตามชื่อ

ของสถาบัน “สยาม” 
 

 อัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

  “กลจักรความรู้ที่แท้จริงของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย” 
 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

 “ผู้เห็นและผู้แก้ปัญหาของตนเองและสังคม”  
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 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

 “เป็นผู้น าการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา”  
 

 วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

 “ร่วมแรง ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา” 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีองค์ประกอบตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ 
2) อธิการบดี เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยต าแหน่ง 
3) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ 

ทั้งนี ้ให้มีคณาจารย์ประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน 
4) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคน ที่รัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
 

3. การได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีที่มาตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 

นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตามความในมาตรา 28 (1) มาจากผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีวัยวุฒิที่
เหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนกระทั่งได้รับผลส าเร็จ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปใน
สังคม โดยเฉพาะในด้านลักษณะเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ในเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
อย่างดี 
 

อธิการบดี ตามความในมาตรา 28 (2) เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยต าแหน่ง และตาม
ความในมาตรา 39 ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

กรรมการสภาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 28 (3) มาจากผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสี่คน ในจ านวนนี้ให้มีคณาจารย์ประจ าอย่างน้อยหนึ่ง
คน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสาบัน ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาต
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ที่
เหมาะสม ประสบความส าเร็จในหน้าที่ การงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งเป็น   ผู้มีวิสัยทัศน์
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กว้างไกล มีความรู้ในเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีความเข้าใจในภารกิจและบทบาทของสถาบันอุดม
เอกชนเป็นอย่างด ี

 

กรรมการสภาวิทยาลัย  ตามความในมาตรา 28 (4) มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบ จ านวนไม่เกิน 3 คน 

 

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
นายกสภาวิทยาลัยฯ ตามความในมาตรา 28 (1) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความใน

มาตรา 28 (3) และ (4) ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
อุปนายกสภาวิทยาลัยฯ ตามความในมาตรา 28 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม โดยคัดเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่
แทนนายกสภาวิทยาลัย เมื่อนายกสภาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
วิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิทยาลัยฯ ตามความในมาตรา 28 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยโดย
พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

 

5. อ านาจและหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ 

ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึง 

1) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2) ออกข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3) จัดสรรทุนออกเป็นกองทุนประเภทต่างๆ และออกข้อบังคับเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุน 
4) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจ าปีของกองทุนประเภทต่างๆ 
5) อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเป็นของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง 
6) อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
7) อนุมัติการรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมในมาตรา 55 และ มาตรา 56) 
8) อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
10) อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการก าหนด 
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10/1) อนุมัติการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหา
ประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

11) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคลจาก  
ในประเทศและต่างประเทศ การน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต 

12) อนุมัติการรับหรือการเข้าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

13) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการแก้ไขข้อก าหนดตามมาตรา 11 วรรคสาม 
14) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งและถอดถอนศาตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
15) แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามมาตรา 97 
16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
17) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
18) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ 
19) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง  

อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน วินัย หลักเกณฑ์การจ้าง และการ
เลิกจ้างของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

20) พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือการผลิตบุคลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

21) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมคณาจารย์ และบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

22) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

23) ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

24) พิจารณาวิธีที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งข้ึน 

25) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
ภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารทั่วไป  ด้านวิชาการ  ด้านทรัพย์สินและการบัญชี  และด้านบุคลากร 
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6. ภารกิจของกรรมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ภารกิจของกรรมสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
มีดังนี ้

1)  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ 

1.1)  การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความม่ันคง 
1.2)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3)   การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมหรือร่วมมือกันจัดการศึกษา  
       ในส่วนภูมิภาค 
1.4)  มาตรการของรัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านทุนพ้ืนฐานเรื่องท่ีดินและสาธารณูปโภค 
1.5)  การจัดการศึกษาในเชิงรุก ด้วยการจัดตั้งหรือขยายสาขาของสถาบันฯ ออกไปสู่ต่างประเทศ 
       ให้มากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
1.6)  นโยบายอื่นๆ ตามสภาพการณ์และความเหมาะสม 

2)  การเป็นสื่อประสานสร้างความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตามมาตรา 28(4) ควรเป็น

สื่อกลางในการประสานสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงการมีทัศนคติที่ดีในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การรายงานเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางวิชาการ รวมทั้งการ
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศ กฎเกณฑ์ กติกา และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประกาศใช้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของตนให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานทางวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

3)  การจัดส่งรายงานสรุปผลการประชุม   
     กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 28 (4) จะต้องรายงานผลการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รวมทั้งข้อคิดความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
ตามแบบรายงานผลการประชุมสภาสถาบัน 
 

7. บทบาทของนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
      1)  ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

2)  ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการท างานของสภาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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3)  รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้น าสภาวิทยาลัยและของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเชื่อมั่น และบรรยากาศ
ในการท างานร่วมกันของกรรมการสภาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4) ก าหนดระเบียบวาระการประชุม ควบคุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนดและ
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

        5) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
6) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัย และโดยเฉพาะของท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทส่วนร่วม

อย่างส าคัญในกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ ของสภาวิทยาลัยและของวิทยาลัย 
        7) เป็นผู้แทนของสภาวิทยาลัยในภารกิจต่างๆ ตามที่สภาวิทยาลัยมอบหมาย 

8) เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการประชุม การพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร และประชาคมของวิทยาลัยตามโอกาสที่เหมาะสม 

 

8. บทบาทของกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
       1)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ เป็นกลาง เที่ยงธรรม ยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง 

2)  ให้ความส าคัญ สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการที่ดี 
ของวิทยาลัย 

3) ศึกษาเอกสารการประชุมล่วงหน้า เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ และแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมใน
การประชุม 

4) พิจารณาและตัดสินใจประเด็นต่างๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเหตุผลและ
ความถูกต้อง 

5) อุทิศตนในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความส าเร็จในฐานะเป็นตัวแทนของสาธารณชน 

       6) ให้เกียรติและเคารพต่อความคิดเห็นของกรรมการอื่นๆ ในที่ประชุมด้วยความจริงใจ 
7) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งมี

จุดยืนในการท างานตามแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
       8) เฝ้าระวังและให้ความสนใจในประเด็นปัญหาส าคัญต่างๆ  ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิทยาลัย 
       9) เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของวิทยาลัยตามโอกาสที่เหมาะสม 
 
9. บทบาทของเลขานุการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

1) ประสานงานและรับผิดชอบการด าเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนของการประชุมสภาวิทยาลัยตามที่
ก าหนด จัดท าเอกสารประกอบการประชุมให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง แม่นย า กระชับ ครอบคลุม และมี
รูปแบบการเสนอเนื้องานที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าตามกรอบเวลาที่ก าหนด 



8 

 

       2) รวบรวมและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เสนอนายกสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุมสภา 
3) แสดงบทบาทอย่างส าคัญในการด าเนินงานของสภาวิทยาลัย  โดยทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วย

ความเสียสละ มุ่งมั่นอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือประโยชน์และความส าเร็จของสภาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง 
4) มีฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ประกาศและข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานของสภาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถให้บริการแก่นายกสภาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

       5) รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัย  ตามกรอบเวลาที่สภาวิทยาลัยก าหนด 
6) อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนายกสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย กรรมการและ

อนุกรรมการที่สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในเรื่องสถานที่ท างาน สถานที่ประชุม เอกสารการติดต่อสื่อสาร 
การเดินทาง ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

10. บทบาทของอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับงานสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
1) น าเสนอทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการองค์กร น าเสนองบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 
2) ด าเนินการตามมติของสภาวิทยาลัย และผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน ามติของสภาวิทยาลัย    ไป

ด าเนินการได้ครบถ้วน และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาวิทยาลัย 
3) รับผิดชอบต่อสภาวิทยาลัยในการบริหารจัดการภารกิจของวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและ

แผนงานที่สภาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน 
4) ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างสภาวิทยาลัยกับหน่วยงาน  หรือหน่วยงานที่ท าหน้ าที่ก ากับสถาบัน 

อุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
5) ริเริ่มในเรื่องส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัย น าเข้าหารือหรืออภิปราย เชิงนโยบาย

ในสภาวิทยาลัย ตามโอกาสและระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่ปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 
6) รับผิดชอบต่อการใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาวิทยาลัย หรือสภาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น

อ านาจของอธิการบดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าว จากสภา
วิทยาลัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 

7) ให้การสนับสนุนกิจการของสภาวิทยาลัย 
8) ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการสภาวิทยาลัยอย่างพอเพียง ทั้งในด้านบุคลากร 

งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปด้วยความสะดวก คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ 

 

11. เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน) 
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน ตาม

องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (ข้อ 1) และ 7)) ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 1)  สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

 2)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ       มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

 3)  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผน และผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 4)  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

 5)  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน 

 6)  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7)  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

12. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน) 

ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการด าเนินงานของ

สภาสถาบัน ตามตัวบ่งชี้ที่ 9 ดังนี้  

ตัวบ่งช้ีที่ 9 การด าเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจ าคณะ 
ค าอธิบาย 

คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะ มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานของ
อธิการบดี/คณบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เกณฑ์การประเมินสภาสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา : (2 คะแนน) 
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 1) มีส านักงานสภาฯ หรือหน่วยงาน ฐานข้อมูลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะ และมี

คณะอนุกรรมการของสภา ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด 

 2) มีการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ทันสมัย ปฏิบัติได้ 

 3) มีการก ากับ ติดตาม สนับสนุนอธิการบดีในการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 

 4) มีการบริหารจัดการที่ดี มีการก าหนดจรรยาบรรณ และมีคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการให้ความรู้

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาฯ 

 5) มีผลการประเมินรายปีโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 5 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากสภาฯ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จาก 100 คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : (3 คะแนน) 

 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์บุคคลตามที่ระบุ ดังต่อไปนี้ 

 1) รายงานประจ าที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบัน (1 คะแนน) 

 2) มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง (1 คะแนน)  

    ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน 

 3) การสัมภาษณ์ : (1 คะแนน)  

     3.1) นายกสภาสถาบัน 

     3.2) อธิการบดี/ผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3.3) ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 3-4 คน 
 

เงื่อนไข 

 1) มีการด าเนินการรับนักศึกษาก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการอนุมัติตามขั้นตอน และระเบียบอย่างถูกต้อง

จากสภาสถาบัน/ต้นสังกัด หรือ 

 2) มีการให้ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรที่ไม่เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและต้นสังกัด 

 

................................................................................ 
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12 

 

ตารางสรุปอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
ตามพระราชบัญญัตสิถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 

ที่ มาตรา / เรื่อง 

อ านาจ / หน้าที่ 

หมายเหตุ 
 เห็นชอบ 

ออก 

ข้อก าหนด

ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งต้ัง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

1. มาตรา 11  

     การแก้ไขข้อก าหนดในข้อ (8) - (15)   
     แจ้ง กกอ. ภายใน 30 วัน 

2. มาตรา 19   

    การแบ่งส่วนงานและระบบบรหิาร

ภายใน  

    
 ออกระเบียบหรือข้อบังคับ 

3. มาตรา 28   
     เลือกอุปนายก       

เลือก เลือกจากกรรมการสภา

สถาบันผู้ทรงคณุวุฒิหนึ่งคน 

4. มาตรา 28  

     แต่งตั้งเลขานุการสภา   
    

 แต่งตั้งจากผู้บรหิารสถาบัน  

โดยค าแนะน าของอธิการบด ี

5. มาตรา 29   
     ประชุมสภาสถาบันแต่งตั้งอธิการบดี      

ประชุม

พิจารณา 

ประชุมสภาภายใน 30 วัน นับ

แต่วันท่ีได้รบัแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง

นายกสภา และกรรมการสภา 

6. มาตรา 33   
     การประชุมสภา   

    เข้าร่วม

ประชุม 

นายกสภาสถาบันเป็นผู้เรียก

ประชุม ต้องมีกรรมการสภา  

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

นายกสภาสถาบนัเปน็ประธาน    

ในที่ประชุม ถ้านายกสภาสถาบัน

ไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ ให้อุปนายก

ท าหน้าทีป่ระธาน และถ้านายก

สภาและอุปนายกไม่อาจปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ให้เลือกกรรมการสภา

สถาบันคนหนึ่งเป็นประธาน 

ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
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7. มาตรา 34   
     วางนโยบาย / ควบคมุกิจการของสถาบัน   

    วางนโยบาย

และควบคมุ 

 

     (1)  แผนพัฒนาสถาบัน         

 

ที่ มาตรา / เรื่อง 

อ านาจ / หน้าที่ 

หมายเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 

 ข้อก าหนด    

 ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งต้ัง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

     (2) การด าเนินงานของสถาบัน 
   

  ออกข้อก าหนด , ระเบียบ  

และข้อบังคับ 

     (3)  กองทุน   
   

 จัดสรร

กองทุน 

ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้

จ่ายเงินของกองทุน 

     (4)  แผนการเงิน งบดุล งบการเงิน 

ประจ าปี   
   

   

    (5)  โอนเงินกองทุน         

    (6)  จัดท าหลักสตูรและปรับปรงุ

หลักสตูร 
   

   

    (7)  รับนักศึกษา,ให้ปริญญา         

    (8)  ปริญญากิตติมศักดิ์  

 
   

   

 

 

 

 

 

 

   (9)  จัดตั้ง,ยุบ,รวม และเลิกส่วนงาน 

ภายในสถาบัน   
    

  

   (10)  ร่วมมือทางวิชาการ       ตามหลักเกณฑ์ กกอ. 

  (10/1) การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ 

นิติบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน 
    

  

   (11)  การมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
    

สนับสนุน  

   (12) รับหรือเข้าสมทบกับสถาบัน 

การศึกษาในหรือต่างประเทศ   
    

 ตามหลักเกณฑ์ กกอ. 
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(13)  การแก้ไขข้อก าหนดตามมาตรา 
11      

เสนอ

ความเห็น

ต่อ กกอ. 

 

(14)  แต่งตั้ง / ถอดถอนศาสตราจารย ์
 / ศาสตราจารย์พิเศษ   
 

    เสนอ

ความเห็น 

ต่อ กกอ. 

 

 

 

 

ที่ มาตรา / เรื่อง 

อ านาจ / หน้าที่ 

หมายเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 

ข้อก าหนด

ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งต้ัง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

    (15)  แต่งตั้ง / ถอดถอนอธิการบดี 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  ถอดถอน  

คณาจารย์ประจ า ตามมาตรา 97    

      

    (16) แต่งตั้ง / ถอดถอนรองอธิการบด ี

และต าแหน่งเทียบเท่า   

      

 (17)  แต่งตั้ง/ถอดถอน รศ. รศ.พิเศษ 
ผศ. ผศ.พเิศษ   

      

 (18) การให้ทุนผู้ด้อยโอกาส และผูม้ี    
ความสามารถพิเศษ   

    ส่งเสริม

สนับสนุน 

 

    (19)  การบริหารงานบุคคล        ออกข้อบังคับ 

    (20)  พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร 

และคณุภาพบณัฑิต   

    พัฒนา  

    (21)  การศึกษา วิจัย ฝึกอบรม

คณาจารย์  และบคุลากร   

    ส่งเสริม  

 (22)  ผลิตบณัฑติให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการ  

    ส่งเสริม

สนับสนุน 

 

    (23)  การประกันคุณภาพภายใน      ให้มีระบบ โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วม 
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 (24)  การศึกษา วิจัย ฝึกอบรม  
ให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ   

    พิจารณาวิธี  

 (25)  กิจการของสถาบันที่มิได้ระบ ุ
เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

    ปฏิบัต ิ  

8. มาตรา 35   

    แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ

อนุกรรมการ กระท าการที่ไดร้ับ

มอบหมาย   

     แต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ 

9. มาตรา 36   

     เป็นประธานกรรมการพิจารณา  

     ต าแหน่งทางวิชาการ   

     แต่งตั้งจากกรรมการสภา 

10. มาตรา 39   
     แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  
        

 อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอน  

โดยความเห็นชอบของสภา

สถาบัน สอดคล้องกับมาตรา 

34 (16) 

 

ที่ มาตรา / เรื่อง 

อ านาจ / หน้าที่ 

หมายเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 

ข้อก าหนด

ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งต้ัง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

11. มาตรา 40   
     แต่งตั้งอธิการบดี   

    
 แจ้ง สกอ. ภายใน 15วัน  

นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง 
12. มาตรา 42   

     แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดี   
      

    

 แต่งตั้งกรณีทีไ่ม่มีอธิการบดี 
หรือไมม่ี ผู้ปฏบิัติหน้าที่แทน
อธิการบดี หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้

13. มาตรา 43 (3)  

     การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ   
    

 อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอน 
โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบัน 

14. มาตรา 44   

     อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง   
    

แจ้ง 

สกอ. 

ภายใน15วัน นับแต่วันพ้นจาก
ต าแหน่ง 
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15. มาตรา 47   

     แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

     (ระดับ รศ.,รศ.พิเศษ,ผศ.,ผศ.พิเศษ)    
    

 อธิการบดีแต่งตั้งโดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบัน 

สอดคล้องกับมาตรา 34 (17) 

16. มาตรา 49   

    แต่งตั้งศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ   
    

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

17. มาตรา 56   

    ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับช้ันปริญญาตรี  
    

 ออกข้อบังคับโดยความ

เห็นชอบของ กกอ. 

18. มาตรา 57   

     ประกาศนียบัตร  อนุปรญิญา  

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  

    

 ออกข้อบังคับให้มี

ประกาศนียบตัร, อนุปรญิญา 

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

19. มาตรา 58   
     ให้ปริญญากิตตมิศักดิ์   

    

 สถาบันใหป้รญิญากิตติมศักดิ ์

โดยสภาสถาบันเห็นสมควร

ตามหลักเกณฑ์ของกฏ

กระทรวง 

20. มาตรา 61 (7)   

     กองทุนคงเงินต้น หรือกองทุนอื่น 

ที่จัดสรรไวเ้พื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  

    

ก าหนด สภาสถาบันก าหนดตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสม 

21. มาตรา 66   
     กองทุนทั่วไปมีรายได้สูงกว่าคา่ใช้จ่าย 
ประจ าปี       

  ด าเนินการ อธิการบดีเป็นผู้เสนอ 

1) โอนไปกองทุนอื่นที่มียอด

ติดลบก่อน 

2) จัดสรรเงินส่วนท่ีเหลือ 

 

ที่ มาตรา / เรื่อง 

อ านาจ / หน้าที่ 

หมายเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 

ข้อก าหนด

ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งต้ัง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

22. มาตรา 67   
     อนุมัติงบการเงินประจ าปี  (หน้า 22)     

 อธิการบดีจัดท างบการเงินให้

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และ

เสนอต่อสภาสถาบัน 
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23. มาตรา 68   
     แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี (หน้า 22)     

 แต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

เป็นผู้สอบบญัชสีถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชนทุกป ี

24. มาตรา 69   

     การตรวจสอบบัญชี  (หน้า 22) 
    

ให้ข้อมูลกับ

ผู้สอบบญัชี 

 

25. มาตรา 79   

     การใช้ช่ือ  ตรา  สัญลักษณ์  สถานท่ี  

หรือ เครื่องหมายสถาบัน และสถานท่ีอัน

มิชอบ  

    

ห้าม

อนุญาต 

ห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ 

นอกจาก ที่ระบุในข้อบังคับ

และมิชอบตามกฎหมาย 

26. มาตรา 86 (4)   

     ห้ามด าเนินการอันเป็นภัยร้ายแรงต่อ 

ความมั่นคง ฯลฯ  

    

 ห้าม 

 ด าเนินการ 

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ 

กกอ. ให้สถาบันอยู่ในความ

ควบคุมของ กกอ. 

27. มาตรา 90   
     การเพิกถอนการควบคุม   

    

รับการ 

ส่งมอบ

ทรัพย์สิน 

รับการส่งมอบทรัพย์สินของ

สถาบันจากคณะกรรมการ

ควบคุมฯ เพื่อด าเนินกิจการ

ต่อไป เมื่อมปีระกาศเพิกถอน

การควบคุม 

28. มาตรา 96   

     ถอดถอนอธิการบดี       

 ถอดถอนภายใน 30 วัน นับแต่

วันทราบผลการสอบสวนว่า

ขาดคุณสมบตั ิ

29. มาตรา 97   
     การถอดถอนคณาจารย์   

    

 ถอดถอนคณาจารย์กรณีที่
อธิการบดีไม่ด าเนินการตาม
วรรคสองใหส้ภาสถาบัน
ด าเนินการแทน 

30. มาตรา 98   
     การสอบสวน ตามมาตรา 96 และ  
     มาตรา 97   

    
 ออกข้อบังคับ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการของ 
กกอ. 

 

 

 

ที่ มาตรา / เรื่อง อ านาจ / หน้าที่ หมายเหตุ 
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เห็นชอบ 

ออก 

ข้อก าหนด

ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งต้ัง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

31. หมวด 8 การเลิกและการโอนกจิการ 
 

มาตรา 100   
     การเลิกกิจการของสถาบัน   

    

 ตามความประสงค์ของผู้รับ
ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบัน 

32. มาตรา 101   

     การโอนใบอนุญาต   
    

 ตามความประสงค์ของผู้รับ
ใบอนุญาต โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้งต่อ กกอ. 

33. มาตรา 102   

     การโอนกรณีผูร้ับใบอนุญาตตาย  

      

    

รับทราบ ทายาทหรือผู้จดัการมรดกยื่น 
ค าขอรับโอนต่อ กกอ. และ 
แจ้งเป็นหนังสือให้สภาสถาบัน
รับทราบภายใน 60 วัน หาก
ไม่ได้ยื่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบัน     
แจ้งช่ือผู้รับโอนต่อ กกอ. 

34. มาตรา 115   

    ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 74 หรือ 75 

 

    รับโทษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งล้านบาท เว้นแต่พิสูจน์

ได้ว่ าตนมิ ได้มีส่วนในการ

กระท าผิด 

35. มาตรา 116   

    ฝ่าฝืนตามมาตรา 79  (หน้า 34) 

    ต้อง 

ระวางโทษ 

จ าคุกไมเ่กินหกเดือน ปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ า
ทั้งปรับ 
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ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

(ปีการศึกษา 2556) 
 

ค าชี้แจง  

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสภาสถาบัน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย และส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก และตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภาสถาบัน  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงจัดท าแบบประเมินตนเองของสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพ่ือให้กรรมการ

สภาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  5   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

  4   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

  3   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

  2   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

1   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

กรุณาท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับการปฏิบัติ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. สภาวิทยาลยัปฏิบัตหิน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ       

2. สภาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์  ทิศทาง  และนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย      

3. สภาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัย      

4. สภาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล      

5. สภาวิทยาลัยมีส่วนร่วมอภิปรายตามประเด็นในวาระ และให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์      
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6. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัยในภาพรวม      

7. เลขานุการสภาวิทยาลัยมีการรายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัย      

8. เลขานุการสภาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภาวิทยาลัย      
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

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

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

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