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เกณฑก์ารก าหนดหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อน าเสนอโครงสร้าง
องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยที่ปรึกษาได้ ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัย   
เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในอันที่จะท าให้การด าเนินงานด้านต่างๆสามารถตอบสนองต่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ นโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งที่ปรึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการด าเนินงาน  ปัจจัยขับเคล่ือนหลัก  
และ รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย   โดยในส่วนของ การก าหนดโครงสร้าง
ส านักงานอธิการบดี  มีการ น าเสนอ บทบาท  การส่ง ต่อหรือการส่ง มอบงานและความเชื่อมโยง ของ
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี และ ระหว่างส านักงานอธิการบดีกับส่วนงานต่างๆ  รวมถึง หน้าที่
ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี  ตลอดจนหน่วยงาน /งานที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณารูปแบบโครงสร้างส านักงานอธิการบดี ตามที่ท่ีปรึกษา
เสนอ พร้อมทั้งวิเครา ะห์และประเมินศักยภาพจุดแข็ง- จุดอ่อน และ ความเหมาะสม   จึงเห็นสมควรให้มี
การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  ออกเป็น ๑๒ กอง  ๕ ศูนย์  และ  ๒ โครงการจัดตั้ง  ซึ่งที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความเห็นชอบและ ได้มีประกาศ มหาวิทยาลัย มหิดล เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี พ .ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และ  ฉบับท่ี ๒ 
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒  

ดังน้ัน เพื่อให้การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี สามารถสนับสนุนการบริหารงาน
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน สามา รถด าเนินงานตาม
ภารกิจหลัก ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดเกณฑ์การ ก าหนด
หน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ขึ้น ดังน้ี   
 

ส านักงานอธิการบดี   ท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  โดยมีบทบาท
หน้าที่เป็นหน่วยงานที่ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา ด้าน
การวิจัย ด้านบริการวิชาการ และ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ ประสานงาน 
และการพัฒนา โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอื้ออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ส่วนงาน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป   
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กรอบแนวคิดและหลักการเบื้องต้น 
๑. ควรพิจารณาน าระบบการบริหารงานรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการด าเนินงาน 

รวมทั้งการจ้างหน่วยงานภายนอกให้ด าเนินการในงานบางประเภท 
๒. อาจน าแนวทางการจัดองค์กรรูปแบบใหม่มาประกอบการพิจารณาโดยการค านึงถึงลักษณะดังน้ี 
 ต้องเป็นระบบที่มีความ ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว สูง ปรับเปล่ียนได้รวดเร็ว และ

สามารถให้บริการในลักษณะ One Stop Service 
 จัดองค์กรแบบเน้นผลผลิตหรือลูกค้า แทนการเน้นหน้าที่หรือกระบวนการ 
 เน้นการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และ Office Automation 
 เน้นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร มีการจัดองค์กรขนาดเล็ก มีความคล่องตัว และ

มีประสิทธิภาพ ไม่แบ่งงานย่อยเกินไป เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูด มีแผนพึ่งตนเองได้ในระยะยาว มีกลไก
การควบคุมและประกันคุณภาพ  

 เน้นด้านการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง โดยส่วนกลางท าหน้าที่ประสานด้านนโยบาย
และแผน ก าหนดมาตรฐาน ก ากับตรวจสอบ โดยอาศัยมาตรฐานของผลงานเป็นเกณฑ์
การประเมิน  

๓. มหาวิทยาลัยมีหน้าที่เสนอ การจัดตั้ง  และ การยุบเลิก หน่วยงาน  เช่น กอง  ศูนย์  และ  
โครงการจัดตั้ง ที่จะจัดตั้งขึ้น ภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี   รวมถึงการแบ่งหน่วยงาน
ภายในกอง ที่เป็นระดับ  งาน เท่าน้ัน  โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุม บริหาร  ที่ประชุมคณบดี   
และ  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจา รณา หากได้รับอนุมัติจะจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

๔. ศูนย์ และ โครงการจัดตั้ง ที่ได้จัดต้ัง ขึ้นในส านักงานอธิการบดี อาจสามารถปรับสถานภาพ
เป็นส่วนงานภายใน หรือ ส่วนงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้  หากมีความพร้อมและ
ศักยภาพที่เข้มแข็งเพียงพอ 

๕. ไม่มีการเทียบระดบัของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี  กับ หน่วยงานภายในส่วนงาน 
๖. การด าเนินงานภายในกอง ศูนย์ และ โครงการจัดตั้ง จะมีความแตกต่างกันได้ เนื่องจากศูนย์

จะมีข้อบังคับส าหรับการด าเนินงานต่างๆ เป็นของตนเอง 
๗. ควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอย่างน้อยทุกๆ ๓ ปี เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

โครงสร้างกับสภาวการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 

เกณฑ์การพิจารณาการจัดตั้งและการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  

๑. มีภารกิจและภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานสูง ซึ่งต้องการ
ความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๒. มีความจ าเป็นเชิงนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
๓. ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว 
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การก าหนดหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
 

- กอง 
 ค ำนิยำม  : มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการ
       บริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 ผู้บริหำรสูงสุด  :  ผู้อ านวยการกอง 
 กำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน  : การแบ่งหน่วยงานภายในกอง แบ่งเป็น  งาน เท่าน้ัน และ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เห็น
ควรให้รวมงานที่การปฏิบัติงานมีความเก่ียวเน่ืองหรือเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันเป็นงานเดียวกัน        แต่หากกอง
ใดมีภาระงาน /ปริมาณงาน  และ บุคลากรในความรับผิดชอบจ านวนมาก ตลอดจน มีความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานสูง อาจแบ่งหน่วยงานเพิ่มภายใต้ งาน เป็น หน่วยได้ ดังน้ี  

- งาน  คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในลักษณะที่ต้องใช้ความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน และ เป็นหน่วยงานหลักขององค์กร 

- หน่วย คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่มีลักษณะเฉพาะด้านใดด้าน
หน่ึงที่อยู่ภายใต้งาน เช่น หน่วยเก็บเงิน หน่วยต้นไม้  เป็นต้น 

- ศูนย ์
ค ำนิยำม  : มีหน้าที่หลักในการให้บริการวิชาการ บริการ/การปฏิบัติการเฉพาะเรื่อง โดยมุ่งเสริม  

และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน  ซึ่งศูนย์
ที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี  จะมีฐานะไม่เทียบเท่าศูนย์ท่ีเป็นระดับส่วน
งานของมหาวิทยาลัย  และมีฐานะไม่เทียบเ ท่ากอง  และ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ส าหรับภารกิจของศูนย์ท่ีจะจัดตั้งขึ้นภายในส านักงานอธิการบดี  จึงก าหนดประเภท
ของศูนย์เป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. ศูนย์บริการ (Service Center) มีภารกิจหลักในการ ให้บริการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
เป็นการเฉพาะเรื่อง 

๒. ศูนย์วิทยาการ (Academic Center) มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ การวิจัย 
และ การจัดการเรียนการสอน  โดยสามารถเป็นเจ้าของหลักสูตรได้  

๓. ศูนย์บริหารจัดการ (Management Center) มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการใน
การด าเนินการเฉพาะเรื่อง 

 ผู้บริหำรสูงสุด  :  ผู้อ านวยการศูนย์ 
 กำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน  : เน่ืองจากศูนย์มีลักษณะงานที่มีความแตกต่างกัน มีข้อบังคับเป็นของ
ตนเอง  ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการภายในศูนย์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว การ
แบ่งหน่วยงานภายในศูนย์ควรค านึงถึงความเหมาะสม และ ความสอดคล้องกับภารกิจเป็นหลัก  
  

  



 ๔ 

 

 

- โครงการจัดตั้ง 
ค ำนิยำม  : มีภารกิจในการด าเนินงานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือท าหน้าที่เก่ียวกับการจัดการ 

เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ หรือด าเนินการเพื่อเริ่มต้นระบบงานบางอย่าง      
ในมหาวิทยาลัยเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น มีระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ เม่ือ   
สิ้นสุดโครงการอาจจะยุติหรือด าเนินการต่อไป โดยอาจสามารถปรับสถานภาพเป็น  
ส่วนงานภายใน หรือ ส่วนงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้  หากมีความพร้อม  
 และศักยภาพที่เข้มแข็งเพียงพอ 

 ผู้บริหำรสูงสุด  :  ผู้อ านวยการโครงการ 
 กำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน   : การแบ่งหน่วยงานภายในโค รงการจัดตั้ง  ซึ่งมีลักษณะงานที่อาจมี
ความแตกต่างกัน ดังน้ัน การแบ่งหน่วยงานภายในโครงการจัดตั้ง  ควรค านึงถึงความเหมาะสม และ 
สอดคล้องกับภารกิจของโครงการ  
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ข้อมูลประกอบการเสนอขอแบ่งหน่วยงานภายในหน่วยงาน 

 
๑.  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในหน่วยงาน (Organization Chart) 
๒.  โครงสร้างอัตราก าลัง  จ าแนกตามหน่วยงานภายในที่ต้องการแบ่ง 
๓.  สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ ของแต่ละหน่วยงานภายในที่ต้องการแบ่ง 
๔.  จ านวนบุคลากร จ าแนกตาม 

 -   ต าแหน่ง 
 -   สถานภาพ  เช่น  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างชั่วคราว  เป็นต้น 
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