(ร่ าง)
ธรรมนูญมหาวิทยาลัยสารขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพืออนุวตั ิตามมาตรา ๗ ๘ ๑๘ ๒๒ ๔๖ และ มาตรา ๔๙ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสารขันธ
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที /๒๕๕๖ เมือวันที เดือน ๒๕๕๖ จึงตรา
ธรรมนูญฉบับนีขึน
มาตรา ๑ ธรรมนูญนี เรี ยกว่า ธรรมนูญมหาวิทยาลัย รสารขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรี ยกชือ เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “The Constitution of Sarakan University 2013”
มาตรา ๒ ในธรรมนูญนี
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสารขันธ์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสารขันธ์
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยสารขันธ์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารขันธ์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสารขันธ์
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารขันธ์
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ มหาวิทยาลัยสารขันธ์
“แผน รภอ.” หมายความว่า ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยสารขันธ์ ทีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิในการประชุมครังที ... เมือวันที ... ธันวาคม
๒๕... ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยที ../๒๕.. ลงวันที ...
มาตรา ๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี
หมวดที ๑
บททัวไป
มาตรา ๔ ชือมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารขันธ์
มาตรา ๕ สถานทีตัง มหาวิทยาลัยตังอยู่ ณ
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มาตรา ๖ อุดมการณ์ มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญา ปณิ ธาณ และวิสยั ทัศน์ เพือเป็ น
แนวทางการบริ หารและการจัดการโดยจัดทําเป็ นประกาศของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๗ วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย เพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งของวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
ใน พระราชบัญญัติแล้ว ให้มหาวิทยาลัยมีวตั ถุประสงค์เพิมเติมดังนี
1) เพือเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ ทางกาย และวิญญาณอย่างมีศกั ดิศรี ใน
บรรยากาศแห่ งความสุ ข มันคง และมีระเบียบวินยั
2) เพือให้การศึกษาในบรรยากาศของการยอมรับคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับตระหนักและ
นับถือศาสนาและลัทธิความเชืออืน
3) เพือพัฒนาหลักสู ตรพลวัตรทีสนับสนุนความเป็ นเลิศทางวิชาการในการสอนทักษะชีวิต ทักษะ
ความเป็ นผูน้ ํา ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการประกอบการงาน และการพัฒนาความเชื อมันใน
ตนเอง เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที
4) เพือจัดหาสื อการสอน และสิ งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ ทางกีฬาและหอพักอย่างต่อเนือง
เพือพัฒนาชีวิตทีเต็มเปี ยมในการดํารงชีวิตสําหรับนักศึกษา ครอบครัว และชุมชน
5) เพือพัฒนาสภาพแวดล้อมที เอือต่อการเจริ ญเติ บโตทางภาษา ทางกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาทังในและนอกชุมชน
6) เพือดึงดูดและรักษาคณาจารย์อาจารย์ นักวิชาการและวิทยากรในท้องถินทีมีความรู ้ความสามารถ
ให้มาทํางานกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื องด้วยการจัดบรรยากาศการทํางานทีดีและส่ งเสริ มความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
7) เพือกระตุน้ การสื อสารอย่างเปิ ดใจและปฏิสมั พันธ์อย่างใกล้ชิดกับผูป้ กครอง
8) เพือสร้างความมันใจและกระตุน้ ความรับผิดชอบของชุมชนในการสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
9) เพือผดุงเครื อข่ายศิษย์เก่า ให้มีความสนใจทีจะสนับสนุนทรัพยากร มีความภักดี และกตัญ ูต่อ
มหาวิทยาลัย
10) เพือสร้างความมันคงและยกระดับมาตรฐานความเป็ นเลิศด้านการศึกษา
11) เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
12) เพือจัดหา ระดม ทุนและทรัพยากรในการบริ หารวิชาการ กีฬา สุ ขภาพ พลานามัย และกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๘ การจัดบริบท เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยพึงจัดบริ บทดัวนี
๑) เตรี ยมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ ให้เหมาะสมกับการเป็ นสถานศึกษาที
จะอบรมบ่มนิสยั ให้นกั ศึกษาเป็ นคนไทยทังใจ กาย และวิถีชีวิต
๒) พัฒนาอาคาร สถานที โครงสร้างพืนฐาน สถานประสบการณ์ สําหรับการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
๓) เป็ นเวทีจาํ ลองสังคมให้นกั ศึกษาฝึ กฝนทักษะชีวิตเพือการดําเนินตนให้รู้เท่าทันโลกที
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ให้มีทกั ษะการประกอบวิชาชีพชันสูง มีความรู ้ ประสบการณ์ และ
ทักษะความชํานาญ
๔) จัดบรรยาการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางานและการดําเนินชีวิตครอบครัว การงาน
และมีประสบการณ์ในการประกอบสัมมาอาชีวะเพือความเจริ ญรุ่ งเรื องของตนเอง ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ
มาตรา ๙ มหาวิ ท ยาลัย ต้องพัฒนาระบบการศึ กษาของมหาวิท ยาลัย “แผนมรภอ.” เพือกํา หนด
องค์ประกอบ ขันตอนดําเนินการทีจะประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติซึงเป็ นระบบการศึกษาชาติ
ให้ “แผนมรภอ.” ครอบองค์ประกอบทีอิงระบบ ด้วยการกําหนดองค์ประกอบด้านบริ บท ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ เพือประกันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเป็ นสากลและ
ตามมาครฐานโลก
มาตรา ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนแม่บททางวิชาการ เป็ นแผนหลักในการบริ หารกิจการของ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน ในการสนองตอบการพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามปรัชญา
ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการที
สอดคล้องกับระบบการศึกษา “แผน รภอ.” ตามกรอบเวลาโดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและประกาศใช้
ให้แผนแม่บทวิชาการกําหนดทิศทางและแนวทางยุทธศาสตร์ให้บรรลุปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้ าหมายของมหาลัย ด้วยบูรณาการแผนงานทีมีอยูแ่ ล้วในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา วิทยาลัย
สถาบัน ภาควิชา และสาขาวิชาต่างๆ เพือเป็ นแนวทางกํากับการวางแผนโครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ให้แผนแม่บทวิชาการ ประกอบด้วย อย่างน้อย 11 องค์ประกอบคือ (1) บทสรุ ปสําหรับ
ผูบ้ ริ หาร (2) เอกลักษณ์ของสถาบันและอัตลักษณ์บณั ฑิต (3) อุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ) (4) การวิเคราะห์บริ บท หน่วยงาน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (5) พัฒนาการของ
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มหาวิทยาลัย (6) เป้ าหมาย/ประเด็นการพัฒนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งชี (7) แผนรับนักศึกษา
กลุ่มนักศึกษาเป้ าหมายในด้านขอบเขตความครอบคลุมและจํานวน (8) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
(9) การเปิ ด คณะวิชา หลักสู ตร สาขาวิชา (10) การขยายโครงสร้างพืนฐาน เครื องมือ อุปกรณ์ (11)
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบรองรับทีจําเป็ นต่อการพัฒนาวิชาการ และประเด็นอืนทีสอดคล้องกับพัฒนาการ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวิทยาการทีเปลียนแปลงไป

หมวดที ๒
การบริหารและการจัดการ
มาตรา ๑๒ ให้การบริ หารมหาวิทยาลัยอยูใ่ นการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ส่วนการจัดการอยู่
ในความรับผิดชอบของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผูอ้ าํ นวยการในดําเนินการกิจการของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ตามแผนแม่บททางวิชาการ
แผนแม่บทการบริ หาร แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัย มีหน้าทีตามทีกําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ และมีหน้าทีเพิมเติมที
ไม่ขดั แย้งกับหน้าทีทีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ ดังนี
๑) พิจารณาอนุมตั ิธรรมนูญ มหาวิทยาลัย และการปรับปรุ งธรรมนูญ มหาวิทยาลัย
๒) พิจารณาอนุมตั ิระบบการศึกษา แผนรภอ. และปรับปรุ งระบบการศึกษา แผนรภอ.
๓) พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ผนแม่ บ ทวิ ช าการ แผนแม่ บ ทบริ ห ารจัด การ แผนยุท ธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัย
๔) พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ และกํา หนดวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอรายชือโปรดเกล้าแต่งตัง
๕) พิจารณากําหนดคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี เพือเสนอโปรดเกล้าแต่ง
๖) พิจารณาคุณสมบัติ และกําหนดวิธีการสรรหา และแต่งตังรองอธิการบดี และคณบดี
๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบวัฒนธรรมองค์กรของ มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ นอกเหนือจากทีกําหนดไว้พระราชบัญญัติแล้ว สภามหาวิทยาลัย อาจกําหนด
องค์ประกอบเพิมเติม แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสี ยงในกิจการทีพระราชบัญญัติกาํ หนด ประเกอบด้วย .ตัวแทน
.... มีจาํ นวนไม่เกิน คน
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มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ(Executive Board) เพือดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยใน
ด้านการบริ หารและการจัดการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการประกัน
คุณภาพให้เป็ นไปตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการอํานวยการประกอบด้วย อธิการบดี เป็ นประธาน รองอธิการบดี คณบดี
ผูอ้ าํ นวย และตัวแทนคณาจารย์ คณะวิชา สถาบัน สํานัก และวิทยาลัยละ ๑ คน และผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
เป็ นเลขานุการ เจ้าหน้าทีบริ หาร ๑ คนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตังรองอธิการบดี ๑ คนเป็ นรองประธาน
ให้คณะกรรมการอํานวยการมีอายุดาํ รงตําแหน่ง ๓ ปี แต่อาจได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอีก
ต่อเนืองกันไม่เกินสามสมัย
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการอํานวยการมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) เสนอและกําหนดนโยบาย กําหนดทิศทาง และเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์บณั ฑิต เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และ
อุดมการณ์มหาวิทยาลัยทีครอบคลุม ปรัชญาองค์กร ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และให้ความเห็นชอบ
เป้ าหมาย นโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ และตัวบ่งชี โดยจัดทําในรู ปแผนแม่บททางวิชาการ แผนแม่บท
ทางบริ หาร แผนแม่บทการวิจยั แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความเห็นชอบการปรับปรุ งและประกาศใช้ระบบการศึกษา แผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทุกห้าปี หรื อเมือมีเหตุอนั ควรเปลียนแปลงระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัยตามการเปลียนแปลงด้านวิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
(๔) กํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามแม่บททางวิชาการ แผนแม่บททาง
บริ หาร แผนแม่บทการวิจยั แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการทีได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
(๕) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิและประกาศใช้ขอ้ บังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๖) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิการจัดตัง ปรับปรุ ง แบ่ง ยุบรวม และเลิกหน่วยงาน กลุ่มสาระ
และหน่วยงานบริ การสังคม หรื อส่ วนงานทีเรี ยกชืออย่างอืน
(๗) พิจารณา กลันกรอง เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตังและถอดถอนวิทยฐานะ
คณาจารย์ และสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
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(๘) เสนอแนะการแต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ผูบ้ ริ หารต่อสภามหาวิทยาลัย
(๙) พิจารณากําหนดตําแหน่งและอัตรากําลังในสายปฏิบตั ิการวิชาชีพและบริ หารทัวไปเพือ
ความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเพือขออนุมตั ิจาก สภามหาวิทยาลัย
และหน่วยเหนือ
(๑๐) เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและเพิกถอนนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาประจําปี การศึกษา
(๑๑) พิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย
(๑๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพือเสนอสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ อธิการบดีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุ ดมีหน้าทีกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เป็ นไปตามปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและนโยบายของ มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ นอกเหนือจากทีกําหนดไหว้ใน พระราชบัญญัติ อธิการบดี มีอาํ นาจและหน้าที ดังนี
(๑) บริ หารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแม่บททางวิชาการ แผนแม่บททางบริ หาร แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอํานวยการเพือขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนองบประมาณรายได้และรายจ่ายต่อคณะกรรมการอํานวยการเพือขออนุมตั ิจากสภา
มหาวิทยาลัย
(๔) บริ หารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอืนของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) เสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาในการจัดตัง ปรับปรุ ง แบ่ง ยุบรวม และเลิกหน่วยงาน
กลุ่มสาระ และหน่วยงานบริ การสังคม หรื อส่ วนงานทีเรี ยกชืออย่างอืนเพือขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตังและถอดถอน ผูช้ ่วยอธิการบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า
สาขาวิชา หัวหน้าสํานักงาน และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทีเรี ยกชืออย่างอืน
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(๗) เป็ นประธานคณะกรรมการหรื อกรรมการของสภามหาวิทยาลัยในกิจกรรมชุมชนตามโครงการ
ความร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(๙) บริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศขอมหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย
(๑๑) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจเพือหารายได้ดว้ ยการลงทุน การรับบริ จาค และดําเนินกิจกรรม
วิสาหกิจอืนเพือสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) เสนอรายงานประจําปี เกียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงาน
จากผูต้ รวจสอบคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ต่อคณะกรรมการอํานวยการ และ
คระกรรมการ เพือประกาศให้สาธารณชนทราบ
มาตรา ๒๐ในกรณี ทีผูด้ าํ รงตําแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
เป็ นผูร้ ักษาการแทน หากอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีทีมีอาวุโสสูงสุ ดเป็ นผูร้ ักษาการแทน
มาตรา ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย (Provost) หรื อทีเรี ยกชือ
อย่างอืน เพือดูแลการบริ หารและการจัดการมหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี เพือให้การดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัย
หน้าทีของเลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามทีอธิการบดีมอบหมาย

หมวดที ๓
การบริหารวิชาการ
มาตรา ๒๓ ให้การบริ หารวิชาการครอบคลุมการพัฒนาและการใช้หลักสู ตร การพัฒนาระบบการ
เรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตสื อการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนการ
สอนในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิและสถานฝึ กประสบการณ์ การวิจยั การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการ และการประเมิน
มาตรา ๒๔ให้ “สภาวิชาการ” เพือกํากับดูแลกการการพัฒนาและการใช้หลักสู ตร การพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตสื อการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการ การวิจยั การแต่งแบบเรี ยนและตํารา และการประเมินให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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มาตรา ๒๕ นอกเหนือทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สภาวิชาการอาจกําหนดองค์ประกอบอืน ไม่
เกิน 5 คน แต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงกิจการใดทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มาตรา ๒๖ นอกเหนือทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ให้สภาวิชาการมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) พัฒนาระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสารขันธ์ แผนกลยุทธ์ และเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
พิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและประกาศใช้
(๒) พัฒนาแผนแม่บททางวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เพือเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๓) ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการสอนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและแผนแม่บททางวิชาการ
(๔) ส่ งเสริ มและพัฒนาแผนแม่บทการวิจยั เพือเป็ นแนวทางการวิจยั ของคณาจารย์ บุลากรและ
นักศึกษา
(๕) ส่ งเสริ มวิชาการวิชาชีพ การบริ การทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะ วัฒนธรรม ให้เป็ นไป
ตามระบบการศึกษา
(๖) พิจารณาและเสนอคณะกรรมการอํานวยการในการเข้าร่ วม หรื อยกเลิกการเข้าร่ วมในการจัด
การศึกษากับมหาวิทยาลัยอืนในประเทศ หรื อต่างประเทศหรื อขององค์การระหว่างประเทศ
(๗) พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยเกียวกับการแต่งตังและ
ถอดถอนคณาจารย์เข้าสู่ วิทยฐานะต่างๆ
(๘) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตังและถอดถอนอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
(๙) พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยในเรื องเกียวกับวิชาการ
วิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๑๐) เสนอข้อบังคับ ระเบียบ กฎ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับวิชาการต่อคณะกรรมการ
อํานวยการและหรื อสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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มาตรา ๒๗ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการพัฒนาหลักสูตร ระบบเรี ยนการสอน ระบบกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตร และระบบการประเมิน เน้นหลักสูตรและการเรี ยนการสอนแบบอิงสมรรถนะและการสอน
แบบอิงประสบการณ์โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิและประกาศใช้
มาตรา ๒๘ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนแม่บททางวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เพือเป็ น
แนวทางดําเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์
มาตรา ๒๙ มหาวิทยาลัยพึงสนับสนุนให้คณาจารย์พฒั นาระบบการเรี ยนการสอนเป็ นของตนเอง
ผ่านกระบวนการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา โดยจัดทําเป็ นระบบการสอนเฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยน หรื อกลุ่ม
วิชา หรื ออาจพัฒนาระบบการสอนร่ วมเพือให้ใช้ร่วมกันได้ตงแต่
ั สองกลุ่มสาระการเรี ยนขึนไป โดยเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพือให้ความชอบและประกาศใช้
มาตรา ๓๐ มหาวิทยาลัยพึงสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารคณาจารย์ และสายสนับสนุนสร้างผลงานวิชาการ
เพือเลือนตําแหน่งและวิทยฐานะ ตามบันไดวิชาชีพที สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดไว้
มหาวิทยาลัยกําหนดให้บุคลากรทําข้อตกลงความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานในการสร้างผลงานวิชาการ
เพือเลือนตําแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
มาตรา ๓๑ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน (Instructional Management
System-IMS) เพือเป็ นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกียวกับการวางแผนการเรี ยนการสอน การจัดองค์กรการ
เรี ยนการสอน การแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานนักศึกษา การกํากับดูแลและควบคุมห้องเรี ยน การสื อสาร
ประสานงานและการทําความร่ วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกห้องเรี ยน/มหาวิทยาลัย การจัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรการเรี ยนการสอน การรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการเรี ยนการสอน และการ
ติดตามประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิและประกาศใช้
มาตรา ๓๒ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาและส่งเสริ มการผลิตสื อการสอนสื อประสมในรู ปชุดการสอนที
ผสมผสานสื อพืนฐาน สื อสารมวลชน สื ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสื อพืนบ้าน โดยเน้นการผลิต
ในรู ปชุดการเรี ยนการสอนทีผ่านการทดสอบประสิ ทธิภาพ
มาตรา ๓๓ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนการสอน ในห้องเรี ยนและ
ในห้องปฏิบตั ิการ ให้เป็ นแหล่งพัฒนาความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพทัง
สภาพแวดล้อมจริ งและสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง สภาพแวดล้อมกายภาพ จิตภาพและสภาพแวดล้อมทาง
สังคม โดยมุ่งไปสู่ การจัดการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) ทีแพร่ กระจายความรู ้ไปทุกแห่งหน
ทุกเวลา
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มาตรา ๓๔ มหาวิทยาลัยต้องส่ งเสริ มการวิจยั การบริ หารและจัดการ การวิจยั การเรี ยนการสอน การ
วิจยั เพือวิจยั และพัฒนา การวิจยั คุณภาพ โดยเน้นการวิจยั แบบผสมผสานทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ด้วย
วิธีการทังในกรอบและนอกกรอบการวิจยั สายหลัก เพือพัฒนานวัตกรรมการวิจยั ให้กว้างขวางขึน
มาตรา ๓๕ มหาวิทยาลัยต้องส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการแต่งแบบเรี ยนและตําราสําหรับถ่ายทอด
และเผยแพร่ ทงเนื
ั อหาสาระระดับสากล ระดับชาติ และเนือหาสาระท้องถิน เพือให้คณาจารย์และบุคลากร
การศึกษามีทกั ษะความชํานาญในการพัฒนาแบบเรี ยนและตําราทังบนสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๖ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางวิชาการในด้านวิทยบริ การ ห้องสมุด ศูนย์
ความรู ้ ทังแบบเผชิญหน้าและห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดตังเครื อข่ายเพือการเรี ยนการสอน ภค
วันตภาพทีให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้ทุกแห่ งหนทุกเวลา โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิและ
ประกาศใช้
มาตรา ๓๗ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการประเมินและติดตามการทํางานด้านวิชาการและการ
วิจยั ของบุคลากรอย่างต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิและประกาศใช้
หมวดที ๔
การบริหารบุคลากร
มาตรา ๓๘ ให้การบิหารบุคลากรครอบคลุมการสรรหา การคิดเลือก การบรรจุ การเลือนขันเลือน
ตําแหน่ง การบําเหน็จความดีความชอบ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ การ
พิจารณาโทษทางวินยั และการประเมินการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
มาตรา ๓๙ ให้มี “คณะกรรมการบริ หารงานบุคลากร” เพือกํากับ ควบคุม ดูแลการสรรหา บรรจุ
แต่งตัง พัฒนา เลือนขัน เลือนตําแหน่ง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ บําเหน็จ
ความดีความชอบหรื อกําหนดบทลงโทษและพิจาณาลงโทษบุคลากร
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการบริ หารบุคลากรไปประกอบด้วย อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีที
มอบหมาย เป็ นประธาน หัวหน้าฝ่ ายบริ หารบุคลากรคณาจารย์ จํานวน ๑ คน เป็ นกรรมการ และกรรมการ
มหาวิทยาลัย เป็ น กรรมการทีปรึ กษา
ให้คณะกรรมการบริ หารบุคลากรมีอายุดาํ รงตําแหน่ง ๓ ปี แต่อาจได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอีก
ต่อเนืองกันไม่เกินสามสมัย
มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการบริ หารบุคลากร มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
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1) พิจารณาระบบบริ หารบุคลากรทีเกียวกับกํากับ ควบคุม ดูแลการสรรหา บรรจุ แต่งตัง พัฒนา
เลือนขัน เลือนตําแหน่ง สวัสดิการ ประโยชน์ตอนแทน บําเหน็จความดีความชอบหรื อกําหนดบทลงโทษ
และลงโทษบุคลากร เสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
2) พิจารณาลักษณะงาน (Job Description) ของผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน พร้อมทัง
เกณฑ์
มาตรฐาน และตัวบ่งชีความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานตามภารกิจและงานเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
เพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
3) พิจารณาระบบสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน การเสนอรับเครื องราชอิสราภรณ์ และการพัฒนา
บุคลากร เสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
4) กํากับดูแลการบริ หารกองทุนพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรผูบ้ ริ หารคณาจารย์ และสาย
สนับสนุน เพือจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุน งานริ เริ มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็ นรางวัลเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและ
ประกาศใช้
5) แต่งตังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเกียวกับการบริ หารบุคลากร
6) พิจารณาระบบการประเมินและติดตามการทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนือง และจัดทํารายงาน
เป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ เสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบ
และประกาศใช้
7) ปฏิบตั ิงานอืนทีเกียวกับบุคลากรตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๔๒ มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบบริ หารบุคลากรทีเกียวกับกํากับ ควบคุม ดูแลการสรรหา
บรรจุ แต่งตัง พัฒนา เลือนขัน เลือนตําแหน่ง สวัสดิการ ประโยชน์ตอนแทน บําเหน็จความดีความชอบหรื อ
กําหนดบทลงโทษและลงโทษบุคลากร โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความชอบและประกาศใช้
มาตรา ๔๓ มหาวิทยาลัยต้องจัดทําลักษณะงานของผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน พร้อมทัง
เกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชีความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานตามภารกิจและงาน เพือโดยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิและประกาศใช้
มหาวิทยาลัยกําหนดให้บุคลากรทําข้อตกลงความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจและงานที
กําหนดไว้ในลักษณะงาน เพือให้บรรลุเป้ าหมายในระยะเวลาทีกําหนด
มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน การเสนอรับเครื องราชอิส
รา-ภรณ์ และการพัฒนาบุคลากรเพือส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของผูบ้ ริ หารคณาจารย์ และสายสนับสนุน
เพือให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ให้มีความรู ้และประสบการณ์เท่าทันการเปลียนแปลงทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี
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มาตรา ๔๕ มหาวิทยาลัยต้องจัดตังกองทุนพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรผูบ้ ริ หารคณาจารย์ และสาย
สนับสนุน เพือจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุน งานริ เริ มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็ นรางวัลเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการประเมินและติดตามการทํางานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและ
ประกาศใช้

หมวดที ๕
การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
มาตรา ๔๗ ให้การบริ หารทรัพยากร และงบประมาณ ครอบคลุมการบริ หารทรัพยากรทุกรู ปแบบทัง
รู ปธรรม พัสดุและทรัพย์สินทางปั ญญา การบริ หารสิ นทรัพย์และดอกผลจากกิจการวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย และบริ หารรายรับ รายจ่าย โดยจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
มาตรา ๔๘ ให้มี “คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ” ทําหน้าทีกํากับ ควบคุม ดูแล
ทรัพยากรและจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ ประกอบด้วย อธิการบดี หรื อรอง
อธิการบดีทีมอบหมาย เป็ นประธาน หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ ผูแ้ ทนคณาจารย์เป็ น
กรรมการ จํานวน ๑ คน เป็ นกรรมการ และกรรมการในสภามหาวิทยาลัย ๑ คน เป็ นกรรมการทีปรึ กษา
ให้คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณมีอายุดาํ รงตําแหน่ง ๓ ปี แต่อาจได้รับแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งอีก ต่อเนืองกันไม่เกินสามสมัย
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
๑) เสนอนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์การบริ หารและการจัดการทรัพยากรเสนอเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๒) พิจารณาระบบบริ หารทรัพยากรและงบประมาณเพือให้ได้และให้มีทรัพยากร เพียงพอสําหรับ
ดําเนินงานวิชาการตามแผนแม่บททางวิชาการโดยเสนอคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยา
เพือให้ความชอบและประกาศใช้
๓) พิจารณาระบบวิสาหกิจเพือหารายได้สาํ หรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือ
รองรับการจัดตังหน่วยงานหารายได้ในรู ปแบบต่างๆ ทังทีมหาวิทยาลัยดําเนินการเองหรื อให้บุคคลภายนอก
มาดําเนินการ โดยเก็บผลประโยชน์การค่าเช่าและส่ วนแบ่งปั นกําไร โดยเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
เพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
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๔) พิจารณาข้อบังคับว่าด้วยการหารายได้ การบริ หารและการจัดการหน่วยงานหารายได้ เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๕) พิจารณาระบบการประเมินและติดตามการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณอย่างต่อเนือง และ
จัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภา
มหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๖) แต่งตังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานทีเกียวกับการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ
๗) เสนอแต่งตังสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ทีเกียวกับการบริ หารและการจัดการการเงินเพือให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
๘) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๕๑ มหาวิทยาลัยต้องจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรในรู ปวิสาหกิจ การบริ การวิชาการ และ
ลงทุนเพือให้ได้มาซึงสิ นทรัพย์และการหาประโยชน์จากดอกผลทีเกิดจากทรัพยากรด้วยการระดมทุนทรัพย์
เพิมเติมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยไม่เพิมภาระให้พอ่ แม่ผปู ้ กครอง
มาตรา ๕๒ มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบบริ หารทรัพยากรและงบประมาณเพือให้ได้และให้มี
ทรัพยากร เพียงพอสําหรับดําเนินงานวิชาการตามแผนแม่บททางวิชาการ เพือความเป็ นเลิศตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๗-๑๒ แห่งมาตรา ๗ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความชอบและประกาศใช้
มาตรา ๕๓ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบวิสาหกิจและจัดทําข้อบังคับว่าด้วยการหารายได้สาํ หรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สหกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตังโรงอาหาร และกิจการร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัยเพือบริ การนักศึกษาคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองและสมาชิกในชุมชน โดยอาจ
ดําเนินการเองหรื อให้บุคคลภายนอกมาดําเนินการ โดยเก็บผลประโยชน์การค่าเช่าและส่ วนแบ่งปันกําไร
โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมตั ิและประกาศใช้
มาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการประเมินและติดตามการบริ หารทรัพยากรและ
งบประมาณอย่างต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิและประกาศใช้
หมวดที ๖
การบริหารกิจการนักศึกษา
มาตรา ๕๕ ให้การบริ หารกิจการนักศึกษาครอบคลุมการประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การรับเป็ น
นักศึกษา การลงทะเบียน การปกครองนักศึกษา การกํากับดูแลวินยั และความประพฤตินกั ศึกษา การให้
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ทุนการศึกษา การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติ การจัดประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร การ
มอบหมายงานนักศึกษาเพือเสริ มทักษะและประสบการณ์ชีวิต และอบรมบ่มนิสยั ให้นกั ศึกษามีคุณธรรม
ตังแต่ยงั เยาว์วยั
มาตรา ๕๖ ให้มี “คณะกรรมการบริ หารงานกิจการนักศึกษา” เพือกํากับ ควบคุม ดูแลการบริ หาร
กิจการนักศึกษาตามขอบข่ายทีกําหนดในมาตรา….แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการบริ หารกิจการนักศึกษาประกอบด้วย อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีที
มอบหมาย เป็ นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ผูแ้ ทนคณาจารย์เป็ นกรรมการ และกรรมการในสภา
มหาวิทยาลัย ๑ คน เป็ นกรรมการทีปรึ กษา
โดยคณะกรรมการบริ หารงานกิจการนักศึกษามีอายุการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี แต่อาจได้รับแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งอีก ต่อเนืองกันไม่เกินสามสมัย
มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการบริ หารกิจการนักศึกษามีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์ การบริ หารกิจการนักศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

อํานวยการและสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
๒) พิจารณาแผนกิจการนักศึกษาให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา
๗
โดยเสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๓) พิจารณาระบบบริ หารกิจการนักศึกษา ทีเกียวกับการประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การรับเป็ น
นักศึกษา การลงทะเบียน การปกครองนักศึกษา การกํากับดูแลวินยั และความประพฤตินกั ศึกษา การให้
ทุนการศึกษา การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติ การจัดประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร การ
มอบหมายงานนักศึกษาเพือเสริ มทักษะและประสบการณ์ชีวิต และอบรมบ่มนิสยั เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ข้อ ๑-๕ แห่งมาตรา ๗ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความชอบและประกาศใช้
๔) ระบบการประเมินและติดตามการบริ หารกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื อง และจัดทํารายงานเป็ น
ส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและประกาศใช้
๕) แต่งตังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานทีเกียวกับการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ
๖) เสนอแต่งตังสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ทีเกียวกับการบริ หารกิจการนักศึกษาเพือให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
๗) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยต้องจัดแผนกิจการนักศึกษาให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ในมาตรา ๗
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มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบบริ หารกิจการนักศึกษา ทีเกียวกับการประกาศรับสมัคร การ
คัดเลือก การรับเป็ นนักศึกษา การลงทะเบียน การปกครองนักศึกษา การกํากับดูแลวินยั และความประพฤติ
นักศึกษา การให้ทุนการศึกษา การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติ การจัดประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรม
เสริ มหลักสูตร การมอบหมายงานนักศึกษาเพือเสริ มทักษะและประสบการณ์ชีวติ และอบรมบ่มนิสยั เพือให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ ข้อ ๑-๕ แห่งมาตรา ๗ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความชอบและประกาศใช้
มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมหรื อประกอบกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ทางวิชาการ กิจการวิสาหกิจและกิจการส่ งเสริ มขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ทังในและนอกเวลา
ราชการหรื อในวันหยุด ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในวันทําสัญญามอบตัวนักศึกษา
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการประเมินและติดตามการบริ หารกิจการนักศึกษาอย่าง
ต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและ
ประกาศใช้

หมวดที ๗
การประชาสั มพันธ์ และชุมชนสั มพันธ์
มาตรา ๖๓ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เพือสร้างความเข้าอันดี
ระหว่างสมาชิกชุมชน บิดา มารดา และผูป้ กครองกับมหาวิทยาลัย เพือสร้างความเชือมันและส่ งเสริ มการ
สนับสนุนของชุมชนต่อการดําเนินงานของมหามหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๔ ให้มี “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์” ทําหน้าทีกํากับ ควบคุม ดูแล
กิจการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ตามขอบข่ายในมาตรา...
มาตรา ๖๕ ให้ “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์” ประกอบด้วย อธิการบดี หรื อ
รองอธิการบดีทีมอบหมาย เป็ นประธาน หัวหน้าฝ่ ายบริ หารประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ผูแ้ ทน
คณาจารย์ เป็ นกรรมการ และกรรมการในสภามหาวิทยาลัย ๑ คน เป็ นกรรมการทีปรึ กษา
ให้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีอายุการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี แต่อาจได้รับ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอีก ต่อเนืองกันไม่เกินสามสมัย

มาตรา ๖๖ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์ การบริ หารประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ต่อ

คณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
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๒) พิจารณาแผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ให้สามารถพัฒนาความร่ วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย
และชุมชนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา ๗ โดยเสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภา
มหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๓) พิจารณาระบบบริ หารประชาสัมพันธ์ทีเกียวกับการพัฒนาและผลิตสื อประชาสัมพันธ์ที
ครอบคลุมสื อสิ งพิมพ์ สื อวิทยุกระจายเสี ยง สื อ วิทยุโทรทัศน์ เว็ปไซต์ และนิทรรศการ
๔) พิจารณาระบบบริ หารกิจการชุมชนสัมพันธ์ทีเกียวกับการพัฒนาและจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ทีครอบคลุมกิจกรรมกับวัด โบสถ์ มัสยิด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชน อาทิ องค์การบริ หารส่ วน
ท้องถิน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม อุทยานการศึกษา พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเทียว เพือใช้
เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ แหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งศึกษาดูงานสําหรับคณาจารย์และนักศึกษา
เพือเสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๕) พิจารณาระบบการประเมินและติดตามการบริ หารประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
เพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๖) แต่งตังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานทีเกียวกับการบริ หารประชาสัมพันธ์และชุมชน
สัมพันธ์
๗) เสนอแต่งตังสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ทีเกียวกับการบริ หารประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
เพือให้สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
๘) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพือบอกกล่าวให้ประชาชน
ทราบความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน และพัฒนาช่องทางการสื อสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื อสิ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ต ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติ เพือสร้างความความเข้าใจอันดีและการสนับสนุนจากชุมชน
ตามวัตถุประสงค์ แห่งมาตรา ๗ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความชอบและประกาศใช้
มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการประเมินและติดตามการบริ หารทรัพยากรและ
งบประมาณอย่างต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิและประกาศใช้

หมวดที ๘
กิจการคณาจารย์ เครือข่ ายผู้ปกครองและศิษย์ เก่ า
มาตรา ๗๐ ให้กิจการคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครอง และศิษย์เก่า ครอบคลุมการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างผูป้ กครองและคณาจารย์ ดําเนินการโดยชมรมหรื อสมาคมคณาจารย์ ผูป้ กครอง (ParentTeacher Association-PTA) และสมาคมศิษย์เก่า (Alumni Association) หรื อองค์กรทีเรี ยกชืออย่างอืน
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มาตรา ๗๑ ให้มีคณะกรรมการคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครองและศิษย์เก่า เพือการสื อสาร
ประสานงาน และสร้างความร่ วมมือระหว่างคณาจารย์และผูป้ กครองเพือให้มหาวิทยาลัยสามารถจัด
การศึกษาได้ตามความต้องการของผูป้ กครองและชุมชน
เมือถึงเวลาอันควรและมีความพร้อมให้ก่อตังเป็ นชมรมหรื อสมาคมให้เป็ นไปตามทีพระราชบัญญัติ
กําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ “คณะกรรมการคณาจารย์ ผูป้ กครองและศิษย์เก่า ประกอบด้วย อธิการบดี หรื อรอง
อธิการบดีทีมอบหมาย เป็ นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร คณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครองและศิษย์เก่า
ผูแ้ ทนคณาจารย์ จํานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ และกรรมการในสภามหาวิทยาลัย ๑ คน เป็ นกรรมการที
ปรึ กษา
ให้ “คณะกรรมการคณาจารย์ ผูป้ กครองและศิษย์เก่า” มีอายุการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี แต่อาจได้รับ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอีก ต่อเนืองกันไม่เกินสามสมัย
มาตรา ๗๓ ให้คณะกรรมการบริ หารกิจการคณาจารย์ ผูป้ กครอง และศิษย์เก่า มีอาํ นาจหน้าที
ดังต่อไปนี
๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์ การบริ หารกิจการคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครอง

และศิษย์เก่า ต่อคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยเพือให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้
๒) พิจารณาแผนพัฒนากิจการคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครองและศิษย์เก่าให้สามารถพัฒนาความ
ร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับผูป้ กครองและศิษย์เก่าให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา ๗ โดยเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๓) พิจารณาระบบบริ หารกิจการคณาจารย์และเครื อข่ายผูป้ กครองด้วยการจัดตังชมรมหรื อสมาคม
คณาจารย์ ผูป้ กครอง เพือดําเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาทีสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้
๔) พิจารณาระบบบริ หารกิจการศิษย์เก่าด้วยการส่ งเสริ มให้จดั ตังชมรมหรื อสมาคมศิษย์เก่า
เพือดําเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนากิจการศิษย์เก่าทีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้
๕) พิจารณาระบบประชาสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครอง และศิษย์เก่าเพือกระตุน้ ให้
เกิด
การจัดตังกองทุนโดยคณาจารย์ ผูป้ กครอง และศิษย์เก่า เพือการพัฒนามหาวิทยาลัยทียังยืน เพือเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
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๖) พิจารณาระบบการประเมินและติดตามการบริ หารกิจการคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครองและศิษย์

เก่าอย่างต่อเนือง และจัดทํารายงานเป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพ โดยเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการเพือให้สภามหาวิทยาลัยความชอบและประกาศใช้
๗) แต่งตังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานทีเกียวกับการบริ หารกิจการคณาจารย์ เครื อข่าย
ผูป้ กครองและศิษย์เก่า
๘) เสนอแต่งตังสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ทีเกียวกับการบริ หารกิจการคณาจารย์ เครื อข่ายผูป้ กครอง
และศิษย์เก่าเพือให้สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
๙) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๗๔ ให้การประสานงานระหว่างผูป้ กครอง และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทีจะส่ งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา
มาตรา ๗๕ ให้องค์กรคณาจารย์เครื อข่ายผูป้ กครองและองค์กรศิษย์เก่า สะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู ้ประสบการณ์ ทักษะและความชํานาญในด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะ
ชีวิต เพือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทีจะตอบสนองด้านกําลังคนในการพัฒนาท้องถินทีมหาวิทยาลัยตังอยู่ ด้วย
การ สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

หมวดที ๙
วัฒนธรรมองค์ กร
มาตรา ๗๖ ให้วฒั นธรรมองค์กรเป็ นผลจากการผสมผสานค่านิยม ความเชือ ข้อห้าม สัญลักษณ์
พิธีกรรม พิธีการ และความเป็ นมาขององค์กรทีพัฒนาสังสมอย่างต่อเนืองยาวนาน เพือบ่งบอกและกํากับวิถี
ความคิด ความรู ้สึก ทัศนคติ และความประพฤติของผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร
มาตรา ๗๗ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาวัฒนาองค์กรเพือสะท้อนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์)
สัญลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิ ทีจะน้อมนําให้บุคลากรรวมพลังกายใจพัฒนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย เพือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
มาตรา ๗๘ ให้มหาวิทยาลัยกําหนดพิธีกรรมและพิธีการในการรับนักศึกษาและบุคลากรใหม่ การ
ปฐมนิเทศ การรับสมาชิกใหม่ การไหว้คณาจารย์ การต้อนรับแขกและผูม้ าเยือน การทําบุญตามประเพณี ทาง
ศาสนา พิธีกรรมตามจารี ตประเพณี รอบปี การปั จฉิ มนิเทศ การรับประกาศนียบัตร การมอบวุฒิบตั รและ
ประกาศนียบัตร โดยจัดทําเป็ นระเบียบและคู่มือเพือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
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มาตรา ๗๙ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการบําเหน็จ ความดีความชอบในรู ปรางวัล เข็มหรื อโล่
สัญลักษณ์ ใบประกาศเกียรติคุณ พิธีกรรมและพิธีการมอบและรับเพือเป็ นเกียรติยศสําหรับผูใ้ ห้และผูร้ ับ
มาตรา ๘๐ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และแนวปฏิบตั ิทีจะทําให้
นักศึกษาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีหลักธรรมประจําใจและเป็ นประชาชนทีมีคุณภาพ เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม
สมกับการได้เกิดในดินแดนศักดิสิ ทธิแห่งพระพุทธศาสนา
มาตรา ๘๑ ให้พฒั นาระบบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพือเป็ นแนวทางในการ
บริ หาร จัดการและการดําเนินงานทีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนเพือให้มีประสิ ทธิผลคือบรรลุ
เป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพ คือ มีคุณภาพ คุม้ ค่าการลงทุนด้านแรงงาน แรงกาย แรงใจและแรงทรัพย์
มาตรา ๘๒ ให้พฒั นาระบบการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิเพือให้มหาวิทยาลัย
เป็ นสถานศึกษาทีจะผลิตประชาชนทีมีคุณภาพออกไปเป็ นกําลังในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
มาตรา ๘๓ ให้พฒั นามหาวิทยาลัยเป็ นเวทีจาํ ลองสังคมในด้านเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ ด้วยการพัฒนาศูนย์
ความรู ้และการจัดการความรู ้ เพือให้นกั ศึกษาเติบใหญ่เป็ นผูร้ ู ้จกั แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนืองจาก เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื อสารทีพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง พัฒนาและส่ งเสริ มทักษะชีวิต ทักษะการประกอบ
สัมมาอาชีวะ และป้ องกันการดํารงชีวิตตามปรากฏการณ์ “ความรู ้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด”

หมวดที ๑๐
การบริหารและจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ประชาคมอาเซียน
มาตรา ๘๔ ให้การบริ หารและจัดการสู่ ประชาคมอาเซียนเป็ นส่ วนหนึงของการบริ หารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย เพือสร้างความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความจําเป็ นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ประชาคมอาเซียน
มาตรา ๘๕.ให้มีคณะกรรมการบริ หารและจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ประชาคมอาเซียน ทําหน้าทีสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความจําเป็ นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน ตาม
ขอบข่าย นโยบายและแนวทางในการพัฒนา
มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการบริ หารและจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
ประกอบด้วย อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีทีมอบหมาย เป็ นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร คณาจารย์
สายสอน จํานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ และกรรมการในสภามหาวิทยาลัย ๑ คน เป็ นกรรมการทีปรึ กษา
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มาตราที ๘๗ ให้คณะกรรมการบริ หารและจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ประชาคมอาเซียน มีอาํ นาจหน้าที
ดังต่อไปนี
๑) จัดทําแนวทางในการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๒) ประชุม อบรม ชีแจง สร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักเกียวกับการดําเนินงานการ
พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนแก่คณาจารย์ ผูป้ กครอง นักศึกษาและผูเ้ กียวข้อง
๓) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
๔) ประชาสัมพันธ์การดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง ในรู ปแบบทีหลากหลาย
๕) กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนิ นงาน

หมวดที ๑๑
การติดตาม ประเมินและประกันคุณภาพ
มาตรา ๘๘ ให้การติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึงของการบริ หารจัดการและ
การดําเนินงานปกติของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๙ให้มี “สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพ ” ทําหน้าทีติดตาม
ประเมินผลและประกันคุณภาพ ตามขอบข่ายงาน
มาตรา ๙๐ ให้สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยประกอบด้วย
อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีทีมอบหมาย เป็ นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร คณาจารย์ สายสอน
จํานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ และกรรมการในสภามหาวิทยาลัย ๑ คน เป็ นกรรมการทีปรึ กษา
มาตรา ๙๑ให้มี “คณะกรรมการติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพ ” ทําหน้าทีติดตาม
ประเมินผลและประกันคุณภาพ ตามขอบข่ายงานดังนี
1. ศึกษากระบวนการ แนวคิด วิธีการติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพโครงการ โทรทัศน์
คณาจารย์
2. กําหนดวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
3. กําหนดตัวชีวัด
4. กําหนดวิธีการ และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และประกันคุณภาพทีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบตั ิการการประกันคุณภาพ
5. ประชุม อบรม ชีแจง สร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักเกียวกับการติดตามประเมินผล
และการประกันคุฯภาพ
6. ติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ
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7. รายงานผลการดําเนินงาน
มาตรา ๙๒ มหาวิทยาลัยอาจเสนอให้มีการแก้ไขส่ วนใดส่ วนหนึงของธรรมนูญฉบับนี โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ และคณะกรรมการอํานวยการ และได้รับความเห็นชอบโดยมติสอง
ในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที
ลงนาม
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารมณ์ ผ่องแผ้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยสารขันธ์

