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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)

การขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ของ สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้

สําน

โดย
นายขวัญ พิกลุ ทอง
สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้

ตรวจสอบการจัดทํา ลงชื่อ.............................(รองผูอ้ าํ นวยการ)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ......................
ตรวจสอบการจัดทํา ลงชื่อ.............................(ผูอ้ าํ นวยการ)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ......................

(สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้)

(10 พฤษภาคม 2560)
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
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5. ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Work Flow)
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6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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7. แนวทางในการปฏิบตั ิของบุคลากร
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9. ระบบติดตามประเมินผล
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11. แบบฟอร์ มที่ใช้
12. ปั ญหา/ ความเสี่ ยงสําคัญที่พบในการปฏิบตั ิงานและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
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13. บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบฟอร์ ม
กฎระเบียบ/คําสั่ง
ประวัติของผูจ้ ดั ทํา
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1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิ บตั ิงานที่ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที่แสดงถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่ วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที่มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที่สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยูเ่ พื่อขอการรับ
บริ การที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการ การขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร สามารถนําขั้นตอนการขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เพื่อนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกระเบียบ
2. ขอบเขต

สําน

คู่มื อการปฏิ บ ตั ิ งานนี้ ครอบคลุ ม ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านตั้งแต่ข้ นั ตอนการบริ การให้ขอ้ มู ล อาคาร
สถานที่ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ มขอใช้อาคารสถานที่ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการขอใช้
อาคารสถานที่ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ ม ขั้นตอนการอนุ มตั ิจากผอ./รองผอ. สํานัก และรองอธิ การบดี ขั้นตอน
การประสานงานไฟฟ้ าและอนุ รัก ษ์พลังงาน งานอาคารสถานที่ งานรั กษาความปลอดภัย เจ้าหน้า ที่ ผูด้ ู แล
หอประชุม ฯลฯ และขั้นตอนการชําระเงิ น เพื่อก่อให้เกิดการบริ การที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ ว และตรงตาม
ความต้องการ
3. คําจํากัดความ
การให้บริ การ หมายถึง การให้บริ การเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เช่น การเช่าพื้นที่ขายของ การจองห้องประชุม เป็ นต้น
อาคารสถานที่ หมายถึง อาคารสถานที่ ที่อยูภ่ ายในบริ เวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เช่น พื้นที่
ขายของ หอประชุม โรงอาหาร เป็ นต้น
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เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการให้บริ การเกี่ ยวกับการขอใช้
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผูข้ อใช้บริ การ หมายถึ ง คณะผูบ้ ริ หาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทั้งหน่ วยงานภายนอก และ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คุณภาพ หมายถึง การได้ทาํ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอย่างแท้จริ ง หรื อการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การอย่างแท้จริ งในการบริ การ
ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกเชิงตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งที่มากระตุน้
ในที่น้ ี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป อาคารสถานที่ การให้บริ การ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

สําน

1. รองอธิ การบดี /หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหน้าที่ อนุ มตั ิการขอใช้
อาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. ผอ./รองผอ. สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้ มีหน้าที่ อนุมตั ิการขอใช้อาคารสถานที่ ภายใน
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร พร้ อ มทั้ง มอบหมายเจ้า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านติ ด ตาม และรายงานผล
ความก้าวหน้าต่อ ผอ./รองผอ.และรองอธิ การบดี/หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง ตามเอกสารของผูข้ อใช้
บริ การและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
4. งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรี ยมห้องประชุ ม โต๊ะ-เก้าอี้ ตามรู ปแบบที่ผขู ้ อใช้บริ การส่ งให้และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
5. เจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บผิดชอบ มี หน้า ที่ จัดเตรี ยมเอกสารผูข้ อใช้บริ ก าร พร้ อมทั้ง ประสานงานทุ ก ฝ่ าย
เพื่อให้การจัดกิจกรรมสําเร็ จไปด้วยดี
6. งานการเงิน มีหน้าที่ ออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั ผูข้ อใช้บริ การภายนอก ชําระทุกครั้งที่จดั กิจกรรม
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
การขอใช้ อาคารและสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร (ภายใน)
ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูร้ ับผิดชอบ
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ลําดับ
1

ผูข้ อใช้บริ การ

ตรวจสอบสถานที่

5 นาที

ผูข้ อใช้บริ การ

5 นาที

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

5 นาที

ผูข้ อใช้บริ การ

ไม่วา่ ง

2

แจ้งรายละเอียดการขอใช้อาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรและตรวจสอบ
ตารางการขอใช้

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
ว่าง

3

4

5

กรอกแบบฟอร์ มการขออนุ ญาต
ใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

กรอกแบบฟอร์ม

ประสานงานฝ่ ายต่างๆและส่ง
เอกสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนิ นการจัดเตรี ยมสถานที่

- งานอาคารสถานที่
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบอาคาร

พิจารณาอนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

สําน

6

บันทึกข้อมูล

สิ้ นสุ ด

- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน

ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาอนุมตั ิ
การขอใช้บริ การ
แจ้งผลการอนุมตั ิแก่ผขู้ อใช้
บริ การ

บันทึกข้อมูลการขอใช้บริ การ
และสรุ ปผลรายงานนําส่ ง
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย

1 ชัว่ โมง

2 วัน

5 นาที

- หน. งานอาคารสถานที่
- หน.งานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบ
อาคาร
- รองผูอ้ าํ นวยการหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการ
- รองอธิ การบดีหรื ออผูท้ ี่
อธิ การบดีมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
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การขอใช้ อาคารและสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร (ภายนอก)
ลําดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูข้ อใช้บริ การ
ไม่ว่าง
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
ว่าง

2

กรอกแบบฟอร์ มการขอ
อนุญาตใช้อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

กรอกแบบฟอร์ม

พิจารณาอนุมตั ิ

3

30 นาที

ไม่อนุมตั ิ

- งานอาคารสถานที่
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบอาคาร

สําน

5

6

ผูข้ อใช้บริ การ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
อนุมตั ิการขอใช้บริ การ

5 นาที

2 วัน

อนุมตั ิ

4

ผูร้ ับผิดชอบ
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1

ตรวจสอบสถานที่
แจ้งรายละเอียดการขอใช้
อาคารสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ระยะเวลา

งานการเงิน

บันทึกข้อมูล

สิ้ นสุ ด

- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน

ประสานงานฝ่ ายต่างๆและ
ส่งเอกสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อดําเนิ นการจัดเตรี ยม
สถานที่
ผูร้ ับบริ การชําระเงินโดย
ตรงที่งานการเงินเพื่อออก
ใบเสร็ จรับเงินแก่ผขู้ อใช้
บริ การ

บันทึกข้อมูลการขอใช้
บริ การและสรุ ปผลรายงาน
นําส่ งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย

ผูข้ อใช้บริ การ

- รองผูอ้ าํ นวยการหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการ
- รองอธิ การบดีหรื ออผูท้ ี่
อธิ การบดีมอบหมาย

30 นาที

- หน. งานอาคารสถานที่
- หน.งานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบ
อาคาร

30 นาที

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอใช้ อาคารและสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร
6.1 สํ าหรับหน่ วยงานภายในขอใช้ บริการ มีข้ ันตอนการดังนี้
1. ผูข้ อใช้บริ การห้องประชุ มประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบอาคารสถานที่ เพื่อตรวจสอบ
สถานะของห้องประชุม ในวันที่ เวลา ที่ขอใช้วา่ ว่างหรื อไม่ ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
2. เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ ให้ขอ้ มูลและรายละเอี ยด รวมทั้งขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุ มแก่ผูข้ อใช้
บริ การ ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
3. ผูข้ อใช้บ ริ ก ารกรอกเอกสารการขออนุ ญาตใช้อาคารสถานที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร
(ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วันก่ อนจัดกิจกรรม) ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
4. เจ้า หน้า ที่ ผู ร้ ั บ ผิ ดชอบ ส่ ง ข้อ มู ล และรายละเอี ย ด ของผู ข้ อใช้บ ริ ก ารแก่ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ชั่ วโมง ดังนี้
4.1 งานอาคารสถานที่
4.2 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
4.3 แม่บา้ นที่รับผิดชอบอาคารสถานที่จดั กิจกรรม
5. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ส่ งข้อมูลและรายละเอียด ของผูข้ อใช้บริ การ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลําดับเพื่อ
ทําการอนุมตั ิการขอใช้ และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ แจ้งผลการอนุ มตั ิแก่ผขู ้ อใช้บริ การ ระยะเวลาดําเนินการ
2 วัน ดังนี้
5.1 รองผูอ้ าํ นวยการหรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้
5.2 รองอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่ได้มอบจากอธิ การบดี
6. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ บันทึกข้อมูลและรายละเอียด การขอใช้บริ การเป็ นสถิ ติและทํารายงานการ
สรุ ปต่อไป ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน

สําน

6.2 สํ าหรับหน่ วยงานภายนอกขอใช้ บริการ มีข้ ันตอนการดังนี้
1. ผูข้ อใช้บริ การประสานกับเจ้าหน้าที่หน่ วยบริ หารพื้นที่ที่ก่อให้เกิ ดรายได้ งานจัดหารายได้ เพื่อ
ตรวจสอบ/จองสถานที่ ก่อน รวมทั้งชี้ แจ้งรายละเอี ยดขั้นตอนการขอใช้บริ การอย่างครบถ้วน ณ สํานักงาน
บริ การวิชาการและจัดหารายได้ (อาคาร ๑) ชั้น ๑ เบอร์ โทร.ภายใน 7907 มือถื อ 080-6741500 ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 นาที
2. ในกรณี ผขู ้ อใช้บริ การเป็ นหน่วยงานราชการให้จดั ทําเป็ นหนังสื อราชการถึงมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง
เป็ นหลักฐานแนบกับแบบฟอร์ มการขออนุ ญาตใช้อาคารสถานที่ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และทําการกรอกแบบฟอร์ มรายละเอี ยดการขออนุ ญาตใช้อาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย ณ สํานักงาน
บริ การวิชาการและจัดหารายได้ (อาคาร ๑) ชั้น ๑ ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
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3. เจ้าหน้าที่หน่ วยบริ หารพื้นที่ที่ก่อให้เกิ ดรายได้ งานจัดหารายได้ นําแบบฟอร์ มการขออนุ ญาตใช้
สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อขออนุ มตั ิ การใช้สถานที่ ระยะเวลา
ดําเนินการ 2 วัน
4. เจ้าหน้าที่หน่ วยบริ หารพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ งานจัดหารายได้ สําเนาเอกสารการขออนุ ญาตใช้
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ที่อนุมตั ิแล้ว แจ้งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ เช่น งานไฟฟ้ าและ
อนุ รักษ์พลังงาน งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลหอประชุ ม ฯลฯ ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 นาที
5. ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารชํา ระเงิ น ที่ ง านการเงิ น อาคารเรี ย นรวมและอํา นวยการ (อาคาร ๑๔) ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที
6. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ บันทึกข้อมูลและรายละเอียด การขอใช้บริ การเป็ นสถิ ติและทํารายงานการ
สรุ ปต่อไป ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน
7. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
7.1 บุ คลากรหรื อเจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บผิดชอบ การขอใช้อาคารและสถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการขอใช้อย่างระเอี ยดและสามารถอธิ บายให้แก่ ผูข้ อใช้
บริ การได้ถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอน
7.2 บุ คลากรหรื อเจ้า หน้า ที่ผูร้ ั บผิดชอบ การขอใช้อาคารและสถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนถูกต้องและตรงกับระเบียบข้องคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สําน

8. มาตรฐานคุณภาพงาน
8.1 การขอใช้อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการจัดประชุ ม อบรมและ
สัมมนา หรื ออื่น ๆ ต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกับห้องประชุ มที่ใช้ เพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุงสุ ด
8.2 กํา หนดระยะเวลา สถานที่ และค่ า ใช้จ่า ย มี ค วามเหมาะสม และเป็ นไปตามกฏระเบี ย บที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
8.3 การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบและนําวิธีการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพ มาเพิ่มทักษะวิชาชี พของ
ตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
8.4 การพัฒนาระบบการขอใช้อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็ นรู ปแบบ
ออนไลน์ โดยผูข้ อใช้บริ การสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยผ่าน Internet หรื อระบบการจองห้อง
ประชุมออนไลน์ต่อไป
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9. ระบบติดตามประเมินผล
9.1 ผู ข้ อใช้บ ริ ก าร ต้อ งทํา การติ ดต่ อเจ้า หน้า ที่ ผู ร้ ั บ ผิดชอบ การขอใช้อ าคารและสถานที่ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
9.2 ผูข้ อใช้บริ การ ต้องแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการจัดกิ จกรรม เพื่อเกิ ดความสะดวกในการ
จัดเตรี ยมสถานที่ และตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งร่ วมกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
9.3 ผูข้ อใช้บริ การกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ การให้บริ การห้องประชุ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อนําปั ญหาข้อเสนอแนะของผูข้ อใช้บริ การ มาปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น รวมถึ งบันทึกสรุ ป การขอใช้บริ การทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอก ทุ ก 3 เดื อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
10. เอกสารที่เกีย่ วข้ องในการปฏิบัติงาน
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร ว่า ด้วยการจัดบริ ก ารวิช าการและจัดหารายได้ พ.ศ.
๒๕๕๙
11. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
- แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายใน)
- แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายนอก)
- แบบสํารวจความพึงพอใจ การให้บริ การห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
12. ปัญหาสํ าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข

สําน

1. ผูข้ อใช้บริ การดําเนินการติดต่อขอใช้อาคารสถานที่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
วิธีการแก้ไข กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการขอใช้ที่ชดั เจน โดยได้ระบุระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 3 วันทําการเพื่อทําการขออนุ ญาตและจัดเตรี ยมสถานที่จดั กิจกรรมทุกครั้ง
2. ผูข้ อใช้บริ การมีรูปแบบการจัดห้องที่ไม่ชดั เจน
วิธีการแก้ไข ให้ผขู ้ อใช้เขียนแผนผังการจัดสถานที่แนบการแบบฟอร์ มการขอใช้สถานที่ทุกครั้งที่มี
การขอใช้บริ การ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบภายหลังต้องรับผิดชอบในการจัดถานที่ดว้ ยตนเอง
13. บรรณานุกรม
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(http://ga.kpru.ac.th/laws/pdf/1.pdf)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการจัดบริ การวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
(http://asl.kpru.ac.th/asr/images/FilesUpload/law-02-59.pdf)

ภาคผนวก
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แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายใน)
วันที่.........เดือน................พ.ศ...........
เรื่ อง

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม

เรี ยน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ตําแหน่ง.................................... สังกัดคณะ/สํานัก/
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สถาบัน..............................................มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม.........................................................โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน...........คน
วันที่...........เดือน..................พ.ศ..............ถึงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............... ตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา.....................น.
โดยมีความประสงค์จะขอเข้าจัดเตรี ยมสถานที่ก่อน ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..............ตั้งแต่เวลา.................น.. ถึงเวลา................น.
ดังรายละเอียดตามเอกสารการขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมที่แนบมาพร้ อมนี้ ในการนี้ ใคร่ ขออนุญาตใช้สถานที่ คือ
1. หอประชุม (อาคารทีปังกรรัศมีโชติ)

 ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 (ความจุ 2,200 คน)  ห้องลีลาวดี ชั้น 2 (ความจุ 300 คน)

 ห้องทองกวาว ชั้น 2 (ความจุ 200 คน)

 ห้องกาสะลอง ชั้น 2 (ความจุ 150 คน)

2.  หอประชุมรัตนอาภา (ความจุ 1,100 คน)
3.  โรงอาหาร

4.  อื่น...........................................................................

** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ จัดบริการอาหารว่ างชุดละ 20-25-30 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และบุคลากร ที่ขอใช้ สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ได้สั่งอาหารว่างของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการส่ งเสริมกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ งมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ดงั กล่ าว
อาหารว่างชุ ดละ20 บาท จํานวน..........ชุ ด. อาหารว่ างชุ ดละ25 บาท จํานวน..........ชุด. อาหารว่ างชุ ดละ30 บาท จํานวน..........ชุ ด.
** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ จัดบริการนํา้ ดื่มโหลละ 35-44-46 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และบุคลากร ที่ขอใช้ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้
สั่งนํา้ ดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการส่ งเสริมกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ งมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ดงั กล่ าว

นํา้ ดื่มโหลละ 35 บาท จํานวน..........โหล นํา้ ดื่มโหลละ 44 บาท จํานวน..........โหล นํา้ ดื่มโหลละ 46 บาท จํานวน..........โหล
** ผู้ขอใช้ บริการเตรียมถ่ านไมค์ ลอยไปเปลีย่ นและสํ ารอง ในวันที่จัดกิจกรรมด้ วยทุกครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดเตรี ยมสถานที่

 โต๊ะ..........ตัว  เก้าอี้........ตัว(ขอความกรุณาใช้ โต๊ ะ-เก้ าอี-้ โซฟา ตามที่ได้ จัดประจําไว้ แล้ ว หากจําเป็ นให้ ขนย้ ายเฉพาะภายในชั้นเท่ านั้น)
 เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมไมค์...............ตัว  โปรเจคเตอร์ ..............ตัว

 อื่น ๆ.......................................................

ลงชื่ อ............................................ผูข้ ออนุญาต โทร................................โทร.ภายใน................
(...............................................) วันที่..........เดือน........................พ.ศ..........

ความเห็นงานอาคารสถานที่

 รับทราบ ความเห็น...........................................

 รับทราบ ความเห็น...................................................

ลงชื่อ...........................................งานไฟฟ้าฯ

ลงชื่ อ..................................งานอาคารสถานที่

สําน

ความเห็นงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

(..............................................)วันที่........เดือน............พ.ศ..........

(ติดต่อประสานงานเบอร์ ภายในโทร-1190)
ความเห็น ผอ./รองผอ.  ควรอนุญาต  ไม่อนุญาต

(........................................)วันที่....เดือน......พ.ศ.........
(ติดต่อประสานงานเบอร์ ภายในโทร-8902)
ลงชื่ อ............................................ผอ /รองผอ.
(.........................................) วันที่........เดือน.............พ.ศ..........

ความเห็นรองอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย  ควรอนุญาต  ไม่อนุญาต ลงชื่ อ.......................................รองอธิการดี/ผู้ได้ รับมอบหมาย
(ดร.ปรี ยานุช

พรหมภาสิ ต)วันที่.........เดือน............พ.ศ...........

12

แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายนอก)
วันที่............เดือน........................พ.ศ..............
เรื่ อง

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่

เรี ยน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................หน่วยงาน.........................................................

ตําแหน่ง...................................................โทรศัพท์......................................................มีความต้องการขอเช่า
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1. หอประชุม (อาคารทีปังกรรัศมีโชติ) ความจุ/ค่าธรรมเนี ยมการใช้

 ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 (จุเก้าอี้ 2,200 คน)(โต๊ะจีน 220 โต๊ะ) / 35,000 บาท
 ห้องลีลาวดี ชั้น 2 (จุเก้าอี้ 300 คน)(โต๊ะจีน 60 โต๊ะ) / 18,000 บาท

 ห้องทองกวาว ชั้น 2 (จุเก้าอี้ 200 คน)(โต๊ะจีน 20 โต๊ะ) / 7,000 บาท

 ห้องกาสะลอง ชั้น 2 (จุเก้าอี้ 150 คน)(โต๊ะจีน 15 โต๊ะ) / 6,200 บาท
2.  หอประชุมรัตนอาภา (ความจุ 1,100 คน) / 15,000 บาท

3.  โรงอาหาร 3,000 บาท / ร้านค้าภายในโรงอาหาร เดือนละ 1,800 บาท

4.  สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย.........................................................................................(ตารางเมตรละ 200 บาท)

เพื่อ.................................................................................ในวันที่.............เดือน...............พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน...............พ.ศ..................
ระหว่างเวลา..........................น..ถึงเวลา...........................น. มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม.........................คน

โดยมีความประสงค์จะขอเข้าจัดเตรี ยม

สถานที่ก่อน ในวันที่..........เดือน.................พ.ศ...............ตั้งแต่เวลา.....................น..ถึงเวลา.............น.และต้องการให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการจัด
 โต๊ะ.......................ตัว

 เก้าอี้........................ตัว

 ชุดรับแขก 1 ชุด

 เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมไมค์...............ตัว  โปรเจคเตอร์

 อื่นๆ ............................................................................

ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองในความเรียบร้ อย พร้ อมทั้งยินดีชดใช้ ค่าเสี ยหายทุกประการที่เกิดขึน้ จากการใช้ อาคารสถานที่ในครั้งนี้ และยินดี

ปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ทุกประการ

จํานวนเงินค่าประกันความเสี ยหาย............................บาท

ลงชื่ อ................................ผูข้ ออนุญาต

จํานวนเงินค่ามัดจําค่าเช่า...........................................บาท

(............................................)วันที่.......เดือน.............พ.ศ...........

ลงชื่อ..................................ผูร้ ับเงิน งานการเงิน

(........................................) วันที่.......เดือน..............พ.ศ............
ความเห็นงานไฟฟ้ าและอนุรักษ์ พลังงาน

ความเห็นงานอาคารสถานที่

 รับทราบ ความเห็น..............................

 รับทราบ ความเห็น...........................................

ลงชื่อ......................................งานไฟฟ้ าฯ

สําน

(..............................................)วันที่........เดือน............พ.ศ..........

ลงชื่ อ..................................งานอาคารสถานที่

(......................................) วันที่.......เดือน............พ.ศ..........

ความเห็นของ ผอ. / รองผอ. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต..........................................
ลงชื่ อ...........................................
(สุ ภาภรณ์

หมัน่ หา )

รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การฯ ........./.........../..............
ความเห็นของรองอธิการบดี/หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต.............................................
ลงชื่ อ.................................................
(ดร.ปรี ยานุช

พรหมภาสิ ต)

รองอธิ การบดีฯ .........../............/...............

แบบสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการหองประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หนวยงานภายใน

หนวยงานภายนอก

กั บร
ิการ
htt วิชาก
p://
า
ร
asl. และ
kpr จัดห
u.a
า
c.th รายไ
ด้
/

ผูรับบริการ

ชือ่ หองประชุมที่ใชบริการ....................................................................................

วัน/เดือน/ป ที่ใชหองประชุม..............................................ระหวางเวลา......................น. ถึง...........................น.
ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยางไร

สําน

ประเด็น
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนของการใหบริการ
1.1 การติดตอขอรับบริการ
1.2 ความสะดวกในการประสานงาน
1.3 ความรวดเร็วในการใหบริการ
1.4 การดําเนินการทันกําหนดเวลา
1.5 ระยะเวลาในการแจงผลการขอรับบริการ
2. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคคลผูใหบริการ
2.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส
2.2 เจาหนาที่กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
2.3 เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนําไดเปนอยางดี
2.4 เจาหนาที่ใหบริการสะดวก รวดเร็ว
2.5 ไดรับความเอาใจใสจากเจาหนาที่เปนอยางดี
3. ความพึงพอใจตอสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 หองประชุม สะอาด เรียบรอย
3.2 วัสดุ-อุปกรณ และเครื่องมือ-เครื่องใช ในการใชงาน
3.3 หองน้ําสะอาด เรียบรอย
4. ความพึงพอใจในภาพรวมในการใหบริการ

ระดับความเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ความคิดเห็น (เพิ่มเติมที่จะใหปรับปรุงในการใหบริการ)...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการพัฒนาหองประชุมและการประเมินดานตางๆ
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พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้

สําน

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
มาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อทาย
พระราชบัญญัตินี้
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ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบคุ คลและเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"สภาวิชาการ" หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"วิทยาเขต" หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มคี ณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการ
ขึ้นไปตั้งอยูใ นเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
"สภาคณาจารยและขาราชการ" หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1 บททั่วไป

สําน

มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสว นรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคตาม มาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูค วามเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญ
 ญาไทย และภูมิปญญาสากล
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(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ ในชุมชน เพือ่ ชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมใิ จในวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง
ทองถิ่นใหมีจติ สํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ หรือ
ชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนนั้ ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพื่อจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี
(2) สํานักงานวิทยาเขต
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
(4) คณะ
(5) สถาบัน
(6) สํานัก
(7) วิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยอาจใหมีศนู ย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคใน มาตรา 7 เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อีกได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือ
เรียกหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กอง สวน
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทากอง
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทากอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหทําเปนกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา 12 ภายใตวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชัน้ ใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เขาสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราช
กิจจานุเบกษา
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การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทศิ ใหแกมหาวิทยาลัย
(3) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง
ดูแล หรือใชประโยชน
(4) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อ
ใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(5) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(6) รายไดหรือผลประโยชนอื่น
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทัง้ ที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสิน
อื่น
บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือ
จางทําของที่ดาํ เนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราช
พัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 15 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตาม มาตรา 7
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกาํ หนด
ไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาท
ไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด 2 การดําเนินการ
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มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอ ยกวากึ่งหนึ่ง
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ
(5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
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นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้นๆ
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (5) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ
(5) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้น
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผดู ํารงตําแหนงแทนก็ได ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบตั ิหนาที่ตาม มาตรา 18 ตอไปได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ
(5) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพน
จากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผนู ั้นพนจากตําแหนง
มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและอนุมตั ิแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการศึกษา การวิจยั การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
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เปนเรื่องๆ ก็ได
(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือ
ยกเลิกการสมทบ
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ
(10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
(13) พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
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(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรือ่ งที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธกี ารเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกีย่ วกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิ ดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 20 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(1) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี
(2) กรรมการสภาวิชาการทีค่ ณาจารยประจําเลือกจากผูบ ริหารหรือคณาจารยประจําคณะ
คณะละหนึ่งคน
(3) กรรมการสภาวิชาการซึง่ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับ
บุคคลตาม (2)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจนการ
ประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดย
คําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการสภาวิชาการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการให
ผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของผูซึ่งตนแทน แต
ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทน
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ก็ได ใหสภาวิชาการประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบตั ิหนาที่ตาม
มาตรา 22 ตอไปได
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการสภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการขึน้ ใหมแลว
มาตรา 22 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจยั การสอน การประเมินผลการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือ
สวนงานในหนวยงานดังกลาว
(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชัน้ สูงหรือสถาบันวิจยั อื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย
(7) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ
(8) แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น
การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น
(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทํา
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและ
ความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
(12) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย

(13) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใดๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
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มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของ
สภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 24 สภาคณาจารยและขาราชการมีหนาที่ ดังนี้
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย และขาราชการในการ
ปฏิบัติหนาที่ ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพือ่ พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ
ความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและการ
ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการ
ดําเนินการทางวินยั

สําน

มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจาํ นวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพืน้ ที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอ ยกวากึ่งหนึ่ง
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องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 26 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนกั ศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ให
มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ประชาชน
มาตรา 27 ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได

สําน

มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัย และเปนทีย่ อมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มี
สวนเกีย่ วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย
(2) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกีย่ วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย
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มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้งมีคณ
ุ สมบัติอื่น
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(4) ถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การใหออกจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทัง้ หมดเทาที่มีอยู

สําน

มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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(4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย
(5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(6) เสนอรายงานประจําปเกีย่ วกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลัย
(7) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รอง
ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพเิ ศษ
(8) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและ
ขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา 32 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมี
คุณสมบัติตาม มาตรา 29
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งสําเร็จ
การศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสาม
ปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอํานาจ
ถอดถอนผูชวยอธิการบดีได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชว ยอธิการบดีพน จากตําแหนงดวย

สําน

มาตรา 33 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมผี ูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา
29 คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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มาตรา 34 ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับ
มอบหมาย และจะใหมีผูชว ยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบ
ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและจะให
มีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได
มาตรา 37 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี

สําน

มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความใน มาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพน จากตําแหนง ใหรองคณบดีพน จากตําแหนงดวย
มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 40 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผู
ดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 37 วรรคหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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มาตรา 41 ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอ ํานวยการ รอง
หัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานนัน้ ๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานนัน้ มอบหมายก็ได
ใหสวนราชการตาม มาตรา 34 มาตรา 35 และ มาตรา 36 และสวนราชการหรือหนวยงาน
ตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหารงาน
ในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
มาตรา 42 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและผูช วยของ
ตําแหนงดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง
ตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่ จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึง่ ตําแหนงก็ไดแตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา 43 ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตัง้ เปนคณบดี ผูอ ํานวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย

สําน

มาตรา 44 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ อํานาจ
ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรือ่ ง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหา มเรื่องการมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดย
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ทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวน
ราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา 45 ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผรู ักษาราชการแทนทําหนาที่
กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนัน้ ในระหวางที่รักษาราชการแทน
ดวย
หมวด 3
การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงาน และระดมสรรพกําลังทางการศึกษาในแต
ละมหาวิทยาลัยเพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใช
บุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สําน

มาตรา 47 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม มาตรา 46 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให
มีการทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(1) จัดใหมกี ารศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตอสภา
มหาวิทยาลัยแตละแหง
(3) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 48 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพื่อการพัฒนาทองถิ่นให
คณะกรรมการรวมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู
การสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น
หมวด 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

สําน

มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อํานาจและหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจยั ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน
(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป

หมวด 5
ตําแหนงทางวิชาการ
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มาตรา 51 คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(1) ศาสตราจารย
(2) รองศาสตราจารย
(3) ผูชวยศาสตราจารย
(4) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึง่ ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 52 คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(1) ศาสตราจารยพิเศษ
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(4) อาจารยพิเศษ
ศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

สําน

มาตรา 53 ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชีย่ วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
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มาตรา 54 ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชว ยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใช
ตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอกั ษรยอ ดังนี้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอกั ษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอกั ษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด 6
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

สําน

มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบณ
ั ฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.

มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินยิ มอันดับสองก็ได
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มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว
(2) อนุปริญญา ออกใหแกผสู ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(3) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์ กบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะให
ปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะทีด่ ํารงตําแหนงนั้น
มิได ทั้งนี้ ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

สําน

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยาง
ใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตง
กายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 7
บทกําหนดโทษ
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มาตรา 63 ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือ
แสดงดวยประการใดๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถา
ไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สําน

มาตรา 64 ผูใด
(1) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือ
สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใดๆ
(2) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ หรือ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(3) ใชหรือทําใหปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือ
สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (1) เปนผูกระทําความผิดตาม (2) ดวย ใหลงโทษตาม
(2) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (3) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล

มาตรา 65 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากําลัง
เงินงบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะสวนของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ ไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตาม
รายการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปนประกาศกระทรวง ซึ่งจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหก
สิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

กั บร
ิการ
htt วิชาก
p://
า
ร
asl. และ
kpr จัดห
u.a
า
c.th รายไ
ด้
/

ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให
ขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป
จนกวาจะไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 66 ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจํา
สถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม
ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 67 ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
ยังคงเปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

สําน

มาตรา 68 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักวิจัย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจยั
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง
ใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหมีคณะกรรมการประจําสวน
ราชการตาม มาตรา 41 วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา 69 ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบันราชภัฏแตละ
แหงอยูใ นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
เปนอาจารยพเิ ศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับ
แตงตั้ง
มาตรา 70 ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ซึ่งออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใช
บังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

สําน

บัญชีรายชื่อสถาบันราชภัฏที่เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
2. สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ
3. สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
4. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
5. สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
6. สถาบันราชภัฏเชียงราย
7. สถาบันราชภัฏเชียงใหม
8. สถาบันราชภัฏเทพสตรี
9. สถาบันราชภัฏธนบุรี
10. สถาบันราชภัฏนครปฐม
11. สถาบันราชภัฏนครพนม
12. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
13. สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
14. สถาบันราชภัฏนครสวรรค
15. สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
16. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
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17. สถาบันราชภัฏพระนคร
18. สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
20. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
21. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
22. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
23. สถาบันราชภัฏภูเก็ต
24. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
25. สถาบันราชภัฏยะลา
26. สถาบันราชภัฏราชนครินทร
27. สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด
28. สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
29. สถาบันราชภัฏเลย
30. สถาบันราชภัฏลําปาง
31. สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
32. สถาบันราชภัฏสกลนคร
33. สถาบันราชภัฏสงขลา
34. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
35. สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา
36. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
37. สถาบันราชภัฏสุรินทร
38. สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
39. สถาบันราชภัฏอุดรธานี
40. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
41. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ดําเนินการ
ไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการ และอยูภ ายใตการกํากับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษานัน้ ๆ ดังนั้น สมควรกําหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐทีจ่ ัดการศึกษา
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ระดับปริญญาและเปนนิติบคุ คล โดยมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อทําหนาที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษาสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐตาม พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

สําน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

กั บร
ิการ
htt วิชาก
p://
า
ร
asl. และ
kpr จัดห
u.a
า
c.th รายไ
ด้
/

สําน

กั บร
ิการ
htt วิชาก
p://
า
ร
asl. และ
kpr จัดห
u.a
า
c.th รายไ
ด้
/

สําน

กั บร
ิการ
htt วิชาก
p://
า
ร
asl. และ
kpr จัดห
u.a
า
c.th รายไ
ด้
/

สําน

ประวัติของผู้จัดทํา
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นายขวัญ พิกุลทอง
เกิดวันที่ 17 กรกฏาคม 2521 อายุ 39 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานภาพ สมรส
ที่อยูต่ ามภูมิลาํ เนา บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่เจดีย ์ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย 57260
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี
69 หมู่ที่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
เบอร์ โทรศัพท์ 055- 706555 ต่อ 7907
เบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้. 080-6741500
การศึกษา
1.ระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ.2545
ประสบการณ์การทํางาน
1. บริ ษทั มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกบรรจุสินค้าและขนส่ ง
อายุงาน 4 ปี
2. บริ ษ ัท มาเจสติ ค อุ ต สาหกรรมอาหาร จํา กัด เลขที่ 268 หมู่ ที่ 1 ตํา บลหนองหล่ ม อํา เภอห้า งฉัต ร
จังหวัดลําปาง
ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกบรรจุสินค้า
อายุงาน 4 ปี

สําน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
อายุงาน 3 ปี

