๑.๑ องค์ ป ระกอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๒๐ ประกอบด้ ว ย
<more…>
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) อธิการบดี นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภาอาจารย์
และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหนึ่งคนจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสองคนจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จ านวนหนึ่ ง คนจากผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน และสานัก
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสองคนจากคณาจารย์ประจา ผู้ซึ่งทาการสอน
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๗) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนหนึ่ ง คนจากพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาย
สนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๒)
(๓) (๔) และ (๕)
(๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง จากบุค คลภายนอกโดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)

๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๘)
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ดารงตาแหน่งอีกได้ และการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตาม
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

๒. อ านาจหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๒๓ ประกอบด้ ว ย
<more…>
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกข้ อ บั ง คับ ระเบี ย บ และประกาศของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อประโยชน์ ในการ
ปฏิ บัติ งานของมหาวิทยาลั ย และอาจมอบหมายให้ ส่ วนงานใด ในมหาวิ ทยาลัย เป็ นผู้ อ อกข้อ บัง คั บ
ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๕) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนี ยบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจั ด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อธิ ก ารบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ
(๑๑) อนุ มั ติ ก ารรั บ เข้ า สมทบ การจั ด การศึ ก ษาร่ ว ม หรื อ การยกเลิ ก การสมทบ
การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ
การเปิดสอนรวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๒) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น
(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุน
หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๕) วรรคสอง
(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือ
ยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๑๑)
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๖) รั บ รองรายงานกิ จ การประจ าปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย และเสนอรายงานนั้ น ต่ อ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่ อกระทา
การใด ๆ อั น อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ

๓. การประชุมและวิธดี าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไป ตามมาตรา
๒๔ แห่ง พรบ. มธ. <more…>
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