
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
****************************** 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่ด าเนินงาน
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน
ของส่วนงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๖” 

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบด”ี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ส่วนงานภายใน”  หมายถึง  คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอื่น           
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน  
 “คณบด”ี  หมายถึง  คณบดีประจ าคณะที่เป็นส่วนงานภายใน 
 “รองคณบดี”  หมายถึง  รองคณบดีประจ าคณะที่เป็นส่วนงานภายใน 
 “ผู้อ านวยการ”  หมายถึง  ผู้อ านวยการประจ าสถาบัน ส านัก วิทยาลัย หรือส่วนงานภายในที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน 
 “รองผู้อ านวยการ”  หมายถึง  รองผู้อ านวยการประจ าสถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนงานภายใน        
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน 
 “บุคลากร”  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ศรีสะเกษ 
 “สาขาวิชา”  หมายถึง  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่แบ่งเป็นแขนงย่อย 
 
 



-๒- 
 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รกัษาการให้เปน็ไปตามข้อบงัคับนี้และมีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยและให้ค า
วินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี 

 
ข้อ ๕ การจัดตั้งส่วนงานภายในที่ด าเนินการจากเงินรายได้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาและโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีข้อความระบุถึงคณะ 
สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ให้ถือว่าข้อความดังกล่าวระบุถึงคณะตามข้อบังคับนี้ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุถึง
หน่วยงานโดยค านึงถึงฐานะที่เป็นส่วนราชการ หรือเป็นกรณีที่ต้องให้สิทธิหรือหน้าที่ที่เป็นส่วนราชการโดยเฉพาะ 

 

 ข้อ ๖ ส่วนงานภายในที่จัดตั้งข้ึนให้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายในนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และพันธกิจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งส่วนงานภายในได้  ให้มหาวิทยาลัย
ยุบเลิกส่วนงานภายใน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ต้องยุบเลิกส่วนงานภายใน ให้มหาวิทยาลัยมอบทรัพย์สินที่ส่วนงานภายในปกครองดูแล
และใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันต่อไป 
 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินงาน 

 
 ข้อ ๙ ในส่วนงานภายในให้มีคณบดีหรือผู้อ านวยการเป็นผูบ้งัคับบัญชาและรบัผดิชอบการบรหิารของส่วน
งานภายในน้ัน ตามวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของส่วนงานภายในซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนคณบดีหรือผู้อ านวยการ 
 
 
 



-๓- 
 

 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้ และให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 
 เมื่อคณบดีหรือผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งให้รองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 

 ข้อ ๑๐ ให้มีรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการของแต่ละส่วนงานภายในจ านวนไม่เกิน ๒ คน  
 

ข้อ ๑๑ ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการโดยค าแนะน าของคณบดีหรือผู้อ านวยการจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดีหรือผู้อ านวยการและให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการ
ตามค าแนะน าของคณบดีหรือผู้อ านวยการ 
 

 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งผู้อ านวยการให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีหรือผู้อ านวยการแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 

 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองคณบดี
หรือรองผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการหลายคน ให้รองคณบดีหรือ  
รองผู้อ านวยการซึ่งคณบดีหรือผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าคณบดีหรือผู้อ านวยการมิได้
มอบหมาย ให้รองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 

 ข้อ ๑๔ ให้ส่วนงานภายในมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานน้ันคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา อ านาจ หน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
จะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 

 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการแบ่งสาขาวิชาให้มีประธานสาขาวิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
สาขาวิชา และอาจให้มีรองประธานสาขาวิชาคนหนึ่ง แต่ไม่เกินสองคน เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย 
 ประธานสาขาวิชามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของประธาน
สาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๖ การบริหารงานบุคคลของส่วนงานภายใน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
    
 
 



-๔- 
 

หมวด ๓ 
งบประมาณ รายไดแ้ละทรัพย์สิน 

 
  ข้อ ๑๗ ปีงบประมาณของส่วนงานภายในให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและการด าเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๑๘ ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของส่วน
งานภายในเพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๑๙ ในระหว่างปีงบประมาณ หากส่วนงานภายในมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายใน
แผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไ ว้ในแผนงบประมาณ
รายจ่าย ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  การอนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายตามวรรคก่อนอธิการบดีจะมอบอ านาจให้คณบดีหรือผู้อ านวยการ
เป็นผู้อนุมัติก็ได้ 
 

  ข้อ ๒๐ รายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยจดัสรรส าหรบัโครงการของส่วน
งานภายในต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้ส าหรับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
 รายได้ของส่วนงานภายในให้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนงานภายใน ภายใต้วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ ให้ด าเนินการตามเจตนารมณ์และเงื่อนไขของผู้บริจาค ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส่วนงานภายใน 

 

 ข้อ ๒๑ เงินรายได้ของส่วนงานภายใน ให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้  
 (๑) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ 
 (๒) รายจ่ายเพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
 (๓) รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน       
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 (๔) รายจ่ายเพื่อสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา 
 (๕) รายจ่ายในการพัฒนาองค์กร บุคลากรและนักศึกษา 
 (๖) รายจ่ายอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส่วนงานภายในตามที่ มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 

 ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินรายได้ของคณะหรือส านักตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 
 
 



-๕- 
 

 ข้อ ๒๓ การจัดเก็บรายได้และการน าสง่ การสั่งจ่าย การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงินของส่วนงานภายใน
ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 
 

หมวดท่ี ๔ 
การประกันคุณภาพการศึกษา และการก ากับดูแล 

 
 ข้อ ๒๔  ส่วนงานภายในต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ ของส่วน
งานภายในและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๒๖ หลังจากที่มีการจัดต้ังส่วนงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ด าเนินการสรรหาคณบดี หรือผู้อ านวยการ        
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดเป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่ง
ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 ข้อ ๒๗ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการโอนย้ายบุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ ไปสังกัดส่วนงานภายในตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
 ข้อ ๒๘ ให้ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   
ที่มีการสรรหาและได้รับการแต่งตั้งของส่วนงานภายในอยู่ก่อนมีการประกาศ ที่มีช่ือตรงตามประกาศกฎกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ต่อไปและให้นับอายุต่อเนื่องจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

     
      (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ)   
                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 


