
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. 2564 
    

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย  
การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ื อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารและ 
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  7/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหาร
และการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564” 

  ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและ 
การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “คณบดี” หมายความว่า  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง รวมทั้งมีอำนาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

 

 

 

 
 



หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

    

  ข้อ ๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย การแบ่งหน่วยงานภายในบัณฑิต
วิทยาลัยนอกจากให้มีสำนักงานคณบดีแล้ว อาจให้มีหน่วยงานอ่ืนเพ่ือการบริหารจัดการภายในบัณฑิตวิทยาลัยได้ 
โดยให้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ 
  การจัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงานตามวรรคหนึ่งให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและทำเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๗  บัณฑิตวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือดำเนินงานด้านการบริหารและบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒) เพ่ือจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ
สนองตอบความต้องการของสังคม 
  (๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขา 
ต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  (๔) เพ่ือกำกับ ดูแล ควบคุมและดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๕) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

หมวด ๒ 

การบริหารและการดำเนินงาน 

    

  ข้อ ๘  ให้สภามหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งมีคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
  (๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองคณบดี ซึ่งคณบดีมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) รองคณบดี ซึ่งคณบดีมอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ  
  (๔) คณบดีทุกคณะหรือวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเองจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
  ให้หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเลขานุการ  
  การได้มาของกรรมการตาม (๕) ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้เสนอชื่อ 

  ข้อ ๙ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อ ๘ (๕) จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นผู้มีความรู้  มีความสามารถและมีความเชี่ ยวชาญด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ 
มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
  (๓) มีวิสัยทัศน์และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 



  (๔) สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบัณฑิตวิทยาลัยได้ตามสมควร 
  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญา หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์โดยตรงกับบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๖) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
  (๗) ไมเ่ป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  (๘) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำสถาบัน 
สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเกินกว่า 
สองหน่วยงาน 

  ข้อ ๑0 ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อ 8 (๕) วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 
สองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามข้อ 8 (๕) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ  
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือ
หย่อนความสามารถ 
  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๗) คณบดีพ้นจากตำแหน่ง 
  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 8 (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการดำเนินการให้ผู้ใดดำรง
ตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
  ในกรณีกรรมการตามข้อ 8 (๕) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ตามข้อ 8 (๕) ใหม่ ให้กรรมการตามข้อ 8 (๕) ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีกรรมการ 
ตามข้อ 8 (๕) ใหม่แล้ว 
  ให้มีการดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 8 (๕) ภายในสามสิบวันก่อนที่กรรมการตาม.ข้อ 
8 (๕) จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือภายในสามสิบวันหลังจากกรรมการตามข้อ 8 (๕) พ้นจากตำแหน่ง 
ตามวรรคสองแล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑1 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของคณะ ตลอดจนปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (๓) ส่งเสริมการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 



  (๔) พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะ เพ่ือนำเสนอต่อสภาวิชาการและ 
สภามหาวิทยาลัย 
  (๕) พัฒนาและกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
และงานประกันคุณภาพของคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

  (๖) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีด้านการบริหารและการพัฒนาคณะ 
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ข้อ ๑2 การประชุมคณะกรรมการ ให้นำข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้
ปีงบประมาณละไม่เกินสี่ครั้ง 

  ข้อ ๑3 ในบัณฑิตวิทยาลัยให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี  

  ข้อ ๑4 คณบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดำรง
ตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว คณบดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ 
  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  ข้อ ๑5 คณบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) บริหารกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของบัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๒) ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่อยู่  
ในความควบคุมดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย 
  (๓) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน มาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
  (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ข้อ ๑6 ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีโดยคำแนะนำของคณบดีจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณบดีจำนวนไม่เกินสามคน ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นให้แต่งตั้งรองคณบดีเพ่ิมได้ไม่เกิน 



สองคน โดยได้รับเงินประจำตำแหน่งจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย และให้อธิการบดีมีอำนาจถอดถอน 
รองคณบดีโดยคำแนะนำของคณบดี 
  ให้รองคณบดีทำหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่คณบดีมอบหมาย 
  เมื่อคณบดีพ้นจากตำแหน่งให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย 

  ข้อ 17 กรณีที่คณบดีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  

หมวด ๓ 

บุคลากร 

    

  ข้ อ  18  ให้ คณ บดี จั ดท ำกรอบ อัตรากำลั ง ในแต่ ละส่ วน งาน ได้ ตาม ความ เหมาะสม                    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

  ข้อ 19 การบริหารงานบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง  แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด ๔ 

งบประมาณ การเงิน และรายได้ 

    

  ข้อ ๒0 ให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงบประมาณ อัตราค่าจ้าง และอัตรากำลังของบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ ๒1 บัณฑิตวิทยาลัยมีรายได้ ดังนี้ 
  (๑) เงินจากงบประมาณแผ่นดิน 
  (๒) เงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่นจากการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาค 

  ข้อ ๒2 บรรดารายได้และทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย ให้จัดการเพ่ือประโยชน์ภายใต้
วัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยและวัตถุประสงค์อ่ืนตามที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 

  ข้อ ๒3 การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของบัณฑิตวิทยาลัยให้ดำเนินการดังนี้ 
  (๑) เงินรายได้ตามข้อ ๒1 (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๒) เงินรายได้ตามข้อ ๒1 (๓) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 




