O13 อำนำจหน้ำที่
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไว้ดังนี้

ได้กาหนดหน้าที่และอานาจของ

มำตรำ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
มำตรำ ๑๗ สภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มี
อานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วาง
ระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สานักงานวิทยาเขต บัณฑิต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิก การสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมาย
ให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ ผู้ใดโดยเฉพาะ
มำตรำ ๒๑ สภาวิชาการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลั กสู ตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
มำตรำ ๒๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้ คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะในกิจ การของมหาวิทยาลัยและการพัฒ นามหาวิทยาลั ยแก่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือ สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิ ทยาลัย และนาเสนอความคิดเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดาเนินการใด ๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการ ดาเนินการทางวินัย
มำตรำ ๒๗ อธิการบดี มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริ ห ารกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จั ดทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ย ดูแลให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการ
วิทยาลัย รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและ อาจารย์พิเศษ
(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดาเนินการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต
และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
(๘) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของอธิการบด
มำตรำ ๓๑ คณะกรรมการประจาวิทยาเขต มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้วิทยาเขตดาเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และ แผนพัฒนาตามที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด
(๒) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขต แก่อธิการบดี
(๓) เสนอแนะการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่อสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจาปีและจัดทารายงาน ผลการดาเนินกิจการของวิทยาเขต
เสนอต่ออธิการบดี
(๗) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเพื่ อ กระท าการใด ๆ อั น อยู่ ใ น อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มำตรำ ๓๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่วิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนว ทางการดาเนินงานของวิทยาเขต
(๒) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุน
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและประชาชน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ ตาม (๑) (๒) และ (๓)

มำตรำ ๓๘ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากาหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเพื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบารุงศิลปะและ วัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล้อม
(๖) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและ หน้าที่ของคณะกรรมการประจา
คณะ
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

