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สรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรสภำวิทยำลัย 
ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 

ที่ มำตรำ / เรื่อง 

อ ำนำจ / หน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 
ข้อก ำหนด
ระเบียบ

หรือ 
ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งตั้ง 

ถอดถอน 
อืน่ ๆ 

1. มำตรำ 11  
   การแก้ไขข้อก าหนดในข้อ (8) - (15)       

 แจ้ง กกอ. ภายใน 30 วัน 

2. มำตรำ 19   
   การแบ่งส่วนงานและระบบบริหาร 
ภายใน  

    
 ออกระเบียบหรือข้อบังคับ 

3. มำตรำ 28   
   เลือกอุปนายก  

    
เลือก เลือกจากกรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิหนึง่คน 
4. มำตรำ 28  

   แต่งตั้งเลขานุการสภา   
    

 แต่งตั้งจากผูบ้ริหารสถาบัน  
โดยค าแนะน าของอธิการบด ี

5. มำตรำ 29   
   ประชุมสภาสถาบันแตง่ตั้งอธกิารบดี      

ประชุม
พิจารณา 

ประชุมสภาภายใน 30 วัน  
นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งค าสั่งแต่งตัง้
นายกสภา และกรรมการสภา 

6. มำตรำ 33   
   การประชุมสภา   

    เข้าร่วม
ประชุม 

นายกสภาเป็นผู้เรียกประชุม ตอ้งมี
กรรมการสภา มาประชุมไมน่้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง นายกสภาสถาบนัเป็น
ประธานในทีป่ระชุม ถา้นายกสภา
สถาบนัไม่อาจปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้ให้ 
อุปนายกท าหน้าที่ประธาน  และ
ถ้านายกสภาและอปุนายกไม่อาจ
ปฏิบัติหนา้ที่ได้ ให้เลือกกรรมการ
สภาสถาบันคนหนึ่งเปน็ประธาน 
ประชุมอย่างน้อยปลีะ 4 คร้ัง 

7. มำตรำ 34   
   วางนโยบาย/ควบคุมกิจการของสถาบัน   

    วางนโยบาย
และควบคุม 

 

    (1) แผนพฒันาสถาบัน        
   (2) การด าเนินงานของสถาบนั   

   
  ออกข้อก าหนด ระเบียบ 

และข้อบังคับ 
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ที่ มำตรำ / เรื่อง 

อ ำนำจ / หน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 
ข้อก ำหนด
ระเบียบ

หรือ 
ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งตั้ง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

 
   (3) กองทุน  

   
 จัดสรร

กองทุน 
ออกข้อบังคับเก่ียวกับการ 
ใช้จ่ายเงินของกองทุน 

 

   (4) แผนการเงิน งบดลุ งบการเงิน
ประจ าปี   

   
   

   (5) โอนเงินกองทุน         
   (6) จัดท าหลักสูตรและปรบัปรุง
หลักสูตร 

   
   

   (7) รับนักศึกษา, ให้ปริญญา         
   (8) ปริญญากิตติมศักดิ์        
   (9) จัดตั้ง,ยุบ,รวม และเลิกสว่นงาน
ภายในสถาบัน  

    
  

   (10) ร่วมมือทางวิชาการ      ตามหลักเกณฑ์ กกอ. 
  (10/1) การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ 
นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่น 

    
  

   (11)  การมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา   

    
สนับสนนุ  

   (12) รับหรือเข้าสมทบกับสถาบัน 
การศึกษาในหรือต่างประเทศ   

    
 ตามหลักเกณฑ์ กกอ. 

(13)  การแก้ไขข้อก าหนดตาม 
มาตรา 11  

    
เสนอความเห็น

ต่อ กกอ. 
 

(14)  แต่งตั้ง / ถอดถอน 
ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์พเิศษ      

เสนอ
ความเห็น
ต่อ กกอ. 

 

   (15) แต่งตัง้ / ถอดถอนอธิการบดี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ , ถอดถอน  
คณาจารย์ประจ า ตามมาตรา 97    

    

  

   (16) แต่งตั้ง / ถอดถอน 
รองอธิการบดีและต าแหน่งเทียบเท่า      

  

(17)  แต่งตั้ง/ถอดถอน รศ.,  
รศ.พิเศษ,ผศ., ผศ.พิเศษ       

  



3 

ที่ มำตรำ / เรื่อง 

อ ำนำจ / หน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 
ข้อก ำหนด
ระเบียบ

หรือ 
ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งตั้ง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

 (18)  การให้ทุนผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ   

    
ส่งเสริม

สนับสนนุ 
 

 (19) การบริหารงานบุคคล      ออกข้อบังคับ 
    (20) พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร 

และคุณภาพบัณฑิต   
    

พัฒนา  

   (21)  การศึกษา, วิจัย, ฝึกอบรม
คณาจารย์และบุคลากร   

    
ส่งเสริม  

(22)  ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการ  

    
ส่งเสริม

สนับสนนุ 
 

   (23) การประกันคุณภาพภายใน      ให้มีระบบ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
(24)  การศึกษา วิจัย ฝึกอบรม  

ให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ   
    

พิจารณาวิธ ี  

(25)  กิจการของสถาบันที่มไิด้ระบ ุ
เป็นหน้าที่ของผู้ใด   

    
ปฏิบัต ิ  

8. มำตรำ 35   
    แต่งตั้งคณะกรรมการ หรอื
อนุกรรมการกระท าการที่ได้รับ
มอบหมาย  

    

 แต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ 

9. มำตรำ 36   
    เป็นประธานกรรมการพิจารณา  
ต าแหน่งทางวิชาการ   

    

 แต่งตั้งจากกรรมการสภา 

10. มำตรำ 39   
   แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบด ี
 

    
 อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอน  

โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
สอดคล้องกับมาตรา 34 (16) 

11. มำตรำ 40   
    แต่งตั้งอธิการบดี   

    
 แจ้ง สกอ. ภายใน 15วัน  

นับตั้งแต่วนัแต่งตัง้ 
12. มำตรำ 42   

    แต่งตั้งผู้ปฏบิัติหนา้ที่แทน
อธิการบดี   

    

 แต่งตั้งกรณีที่ไม่มีอธิการบดีหรือ 
ไม่มีผู้ปฏบิัติหน้าที่แทนอธิการบดี 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้
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ที่ มำตรำ / เรื่อง 

อ ำนำจ / หน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 
ข้อก ำหนด
ระเบียบ

หรือ 
ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งตั้ง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

13. มำตรำ 43 (3)  
    การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ   

    
 อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอน 

โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

14. มำตรำ 44   
    อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง   

    
แจ้ง สกอ. ภายใน15วัน นบัแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง 
15. มำตรำ 47   

   แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ระดับ รศ.,รศ.พิเศษ,ผศ.,ผศ.พิเศษ)    

    
 อธิการบดีแต่งตั้งโดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบัน 
สอดคล้องกับ  มาตรา 34 (17) 

16. มำตรำ 49   
    แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ   

    
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
17. มำตรำ 56   

    ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับชัน้
ปริญญาตรี   

    
 ออกข้อบังคับโดยความเห็นชอบ

ของ กกอ. 

18. มำตรำ 57   
    ประกาศนียบัตร , อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    
 ออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบตัร, 

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

19. มำตรำ 58   
    ให้ปริญญากิตติมศักดิ์      

 สถาบนัให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
โดยสภาสถาบนัเห็นสมควรตาม
หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง 

20. มำตรำ 61 (7)   
    กองทุนคงเงินต้น หรือกองทุนอื่น 
ที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ตามวัตถปุระสงค์  

    
ก าหนด สภาสถาบันก าหนดตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสม 

21. มำตรำ 66   
    กองทุนทั่วไปมีรายได้สูงกวา่
ค่าใช้จ่ายประจ าปี   

    

ด าเนินการ อธิการบดีเป็นผู้เสนอ 
1) โอนไปกองทนุอื่นที่มียอด  
    ติดลบก่อน 
2) จัดสรรเงินส่วนที่เหลือ 

22. มำตรำ 67   
   อนุมัติงบการเงินประจ าปี      

 อธิการบดีจัดท างบการเงินให้ 
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และเสนอ 
ต่อสภาสถาบัน 
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ที่ มำตรำ / เรื่อง 

อ ำนำจ / หน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 
ข้อก ำหนด
ระเบียบ

หรือ 
ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งตั้ง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

23. มำตรำ 68   
    แต่งตั้งผู้สอบบัญชี       

 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เป็นผู้สอบบัญชีสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนทุกป ี

24. มำตรำ 69   
    การตรวจสอบบัญชี  

    
ให้ข้อมูลกับ
ผู้สอบบัญช ี

 

25. มำตรำ 79   
    การใช้ชื่อ,ตรา,สญัลักษณ์,สถานที่หรือ
เครื่องหมายสถาบนั และสถานที่อนัมิชอบ   

    
ห้าม

อนุญาต 
ห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ นอกจากที่
ระบุในข้อบังคับและมิชอบตาม
กฎหมาย 

26. มำตรำ 86 (4)   
    ห้ามด าเนินการอันเป็นภัยร้ายแรง 
ต่อความมั่นคง ฯลฯ  

    
ห้าม

ด าเนินการ 
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ กกอ. 
ให้สถาบันอยู่ในความควบคุม 
ของ กกอ. 

27. มำตรำ 90   
    การเพิกถอนการควบคุม   
 

    

รับการ 
ส่งมอบ

ทรัพย์สิน 

รับการส่งมอบทรัพย์สินของสถาบัน 
จากคณะกรรมการควบคุมฯ เพื่อ
ด าเนินกิจการต่อไป เม่ือมีประกาศ
เพิกถอนการควบคุม 

28. มำตรำ 96   
    ถอดถอนอธิการบดี       

 ถอดถอนภายใน 30 วัน นับแต ่
วันทราบผลการสอบสวนว่า 
ขาดคุณสมบัต ิ

29. มำตรำ 97   
    การถอดถอนอาจารย์   

    
 ถอดถอนกรณีที่ อธิการบดีไม่

ด าเนินการตามวรรคสองให้สถาบัน 
30. มำตรำ 98   

    การสอบสวน ตามมาตรา 96 และ 
มาตรา 97   

    
 ออกข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการของ กกอ. 

 
31. 

หมวด 8 กำรเลิกและกำรโอนกิจกำร 
มำตรำ 100   
    การเลิกกิจการของสถาบัน       

  
ตามความประสงค์ของผู้รับ
ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบัน 

32. มำตรำ 101   
    การโอนใบอนุญาต       

 ตามความประสงค์ของผู้รับ
ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้งต่อ กกอ. 
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ที่ มำตรำ / เรื่อง 

อ ำนำจ / หน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
เห็นชอบ 

ออก 
ข้อก ำหนด
ระเบียบ

หรือ 
ข้อบังคับ 

อนุมัติ 
แต่งตั้ง 

ถอดถอน 
อื่น ๆ 

33. มำตรำ 102   
    การโอนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย  

    

รับทราบ ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค า
ขอรับโอนต่อ กกอ. และแจ้งเป็น
หนังสือให้สภาสถาบันรับทราบ
ภายใน 60วันหากไมไ่ด้ยื่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
แจ้งชื่อผู้รับโอนต่อ กกอ. 

34. มำตรำ 115   
    ไม่ปฏิบัตติามมาตรา 74 หรือ 
มาตรา75  

    รับโทษ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท เว้นแต่พสิูจนไ์ด้วา่ 
ตนมิได้มสี่วนในการกระท าผดิ 

35. มำตรำ 116   
    ฝ่าฝนืตามมาตรา 79  

    ต้อง 
ระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 
* หมำยเหตุ ความรับผิดทางอาญาของกรรมการสภาวิทยาลัย พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 บัญญัติไว้ในมำตรำ 115 และมำตรำ 116 ให้กรรมการสภาวิทยาลัย ต้องมีความรับผิดทางอาญาด้วย 


