มาตรา ๑๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย และ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ
วิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
(๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้ทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ การเลือกกรรมการนสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓) ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง คณบดี
ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้เลือก ส่วนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๔)
ให้คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือก
คุณสมบัติของผู้เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓ป (๔) (๕) และ
(๖) มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) (๕) และ (๖)
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว
ให้ผู้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน
ในกรณีที่นายาสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือ กรรมการสภามหาวิยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) (๕) และ พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้
มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสําหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และ
ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ดังกล่าว
(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด
(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อาํ นวยการสถาบัน
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๐) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๕ การประชุมของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยและสนับสนุน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและอาจมี
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
จํานวนรองอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให้มจี าํ นวนไม่เกินเจ็ดคน
เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี และรองอธิการบดีเป็นรองอธิบดี ตาม
กฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๘ อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลผู้มคี ุณสมบัติ ตามมาตรา
๑๙
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ แต่จะ
ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง คือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ุ สมบัติตาม
* รองอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผู้มคี ณ
มาตรา ๑๙
* ผู้ช่วยอธิการบดีให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มคี ุณสมบัติตามมาตรา ๑๙

เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดี และผู้ชว่ ยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย
* มาตรา ๑๙ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี
มาตรา ๒๐ อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมดูและบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอืน่ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมรรยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการในมหาวิทยาลัยและ
ส่งเสริมกิจการนิสิต
(๔) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๕) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้า
อธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผดู้ ํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี และให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้มีสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่อธิการบดี และหน้าที่อนื่ ตามที่
อธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จํานวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือก วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และการดําเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มคี ณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย
และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
* คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๒๔

* คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
เมื่อคณบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๒๔ คณบดีและรองคณบดี ต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา ๒๕ การจัดให้มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิต
วิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ ในคณะหนึ่งให้มคี ณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มีรอง
คณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และคุณสมบัติของคณบดีและ รองคณบดีตาม
วรรคหนึ่ง ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในคณะหนึ่ง ให้มคี ณะกรรมการประจําคณะ ประกอบด้วย รองคณบดี หัวห้าภาควิชา และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาถ้ามี เป็นกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการที่
อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําในคณะจํานวนสองคน ถ้าไม่มีการแบ่งภาควิชาหรือมีแต่ไม่ถึงสีภ่ าควิชา
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจําในคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จํานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่
เกินเก้าคน
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง จะเป็นคณาจารย์ประจําในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนไม่ได้
จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งในแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ให้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจําคณะ และให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการประจําคณะ
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประจําคณะ มีอาํ นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณานําเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๖) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็น
ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและ
จะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรือ
หลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชาหรือ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชารวมทั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งรองของตําแหน่งดังกล่าวนั้น ให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทําการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และรอง
หัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดย
คําแนะนําของคณบดี
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีวาระการดํารง
ตําแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากตําแหน่ง
ให้รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากตําแหน่ง
ด้วย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาลัยหนึ่ง ให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
วิทยาลัยและจะให้มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย
การแต่งตั้งวาระการดํารงตําแหน่งการพ้นจากตําแหน่งและคุณสมบัติของผู้อํานวยการ วิทยาลัย และ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ การจัดให้มีคณะกรรมการประจําวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีทมี่ ีการแบ่งภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในวิทยาลัยให้
นําบทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้มผี ู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะและจะให้มีรองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคนหนึ่ง
หรือหลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะมอบหมาย

การแต่งตั้งวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และคุณสมบัติของผู้อํานวยการ หรือหัวหน้า
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ดาํ รงตําแหน่งรองของตําแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้
นําบทบัญญัตมิ าตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ การจัดให้มีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ ผูด้ ํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้วจะรักษาราชการแทนตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๓๕ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบท่าคณะหรือภาควิชา และกรรมการประจําคณะ
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําในคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์
และภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาอํานาจในการสั่งการอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณะ
บดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าภาควิชาหรือ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของหน่วยงานนั้นก็ได้
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหน้าทีต่ ามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๓๗ ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผูร้ ักษาราชการแทนตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ มีอํานาจและหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับ
ผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีทมี่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็น
กรรมการ หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผูร้ ักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือ
มีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนด้วย
แล้วแต่กรณี

