โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มีดังนี้
มาตรา ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลั ยโดยตาแหน่ ง ได้แ ก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสิ บสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่ง ตั้ง จากบุ คคลภายนอกมหาวิ ทยาลั ย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริห ารงานบุคคล การศึกษา
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง เป็ น อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ
ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓)
และ (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกก็
ได้

นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสี ย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
ยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ ว่าง ให้
สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดารงตาแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งก็
ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ยั ง มิ ไ ด้ เ ลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ขึ้ น ใหม่ ให้ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิ บัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว
ให้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภาหมาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕
(๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสู งที่เน้น การปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิ ตครูวิช าชีพ ให้บริการทาง
วิช าการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ
ไปก็ได้
(๓) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
(๖) พิจ ารณาการจั ด ตั้ง การรวม และการยุ บเลิ ก ส านั กงานวิทยาเขต บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย คณะ
สถาบัน สานัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการ
แบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) อนุ มัติให้ ป ริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้น สู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยกา รส านั ก
ผู้อานวยการวิทยาลั ย หรือหั วหน้าส่ ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภา
วิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ
การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจ ารณาดาเนิน การเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ยตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

