
๑ 

 

(ร่าง) ๖/๑ (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

- ร่าง - 

พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. .... 

................................. 

................................. 

................................. 

........................................................................................................... 

................................. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

 

    มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ....” 

 

    มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป    

 

    มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

    มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    “สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“สภาพนักงานสายสนับสนุน” หมายความว่า สภาพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลยั ข้าราชการและลูกจา้งของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

    “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

    มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่

เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 



๒ 

 

    มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

----------- 

 

    มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยใช้ระบบเปิด ระบบการศึกษาทางไกล แบบไม่มีช้ัน

เรียนของตนเอง ด้วยระบบสื่อการสอนที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษา มี

วัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนวิทยฐานะของประชาชน โดยให้การศึกษา ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนา

และถ่ายทอดนวัตกรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ศิลปะและวัฒนธรรม) 

 

    มาตรา ๘  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง ด าเนินการโดยยึดหลักดังต่อไปนี ้

    (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

   (๒) เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 

    (๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

    (๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 

    (๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

    (๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   

     การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

     

มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้  

    (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย     

    (๒) ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานมหาวิทยาลัย 

    (๓) คณะ 

    (๔) วิทยาลัย 

    (๕) สถาบัน      

    (๖) ส านัก  

     มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก เพื่อด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยอีกได้ 

 

    มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช

กิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

    การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ  

    การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

     การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และ

ในกรณีการจัดตั้งและการรวมหน่วยงานภายในของส่วนงานให้ก าหนดภาระหน้าท่ีของหน่วยงานภายในนั้นด้วย 



๓ 

 

 

    มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็

ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหน่ึงช้ันใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

    การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    การควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจดัการศึกษา และด าเนินการวิจัยรว่มกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ

สถาบันวิจัยอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศกึษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปรญิญา 

อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหน่ึงช้ันใด ร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงนั้นแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษาได ้

     การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

     การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

สัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน 

 

    มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรา ๗ ให้องค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ ใช้ในการส่งวิทยุโทรคมนาคม 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสิ่งจ าเป็นในการด าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัด

โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกับการจัดให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐ โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจากที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ 

 

    มาตรา ๑๕  มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีกระท าการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้

รวมถึง 

    (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใดๆ เพื่อ

ประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ใน

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีผู้บริจาคให ้

    การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

     (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

     (๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 

     (๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

     การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรี

ก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

     (๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

     (๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและทุนเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาต่าง 

     (๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น จดัตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการทีเ่กี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจยัไป

เผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพื่อเปน็รายได้ของมหาวิทยาลยั 

     (๘) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอืน่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

     (๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่

ราชพัสด ุ

     (๑๐) ด าเนินกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ  

     (๑๑) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 

    มาตรา ๑๖ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

    (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

    (๒) เงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งมีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย 

    (๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

    (๔) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

รวมถึงท่ีดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย 

    (๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว  

    (๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

     เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

     รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

     ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่ง มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค่าภาระต่างๆ ที่

เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น

ของมหาวิทยาลัย 

      ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรร

งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วย 

 

    มาตรา ๑๗  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

    หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



๕ 

 

 

    มาตรา ๑๘  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับ

ทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่นไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่า

จะได้มาก่อนหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

    มาตรา ๑๙  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (ศิลปะและวัฒนธรรม) ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง  

    บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นของมหาวิทยาลัย

มิได้  

 

    มาตรา ๒๐ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต้องจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 

    เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้บริจาคให้ก าหนดไว้  การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

ดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมของผู้บริจาค หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

การด าเนินงาน 

----------- 

 

    มาตรา ๒๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

    (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

    (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย 

    (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงานสายสนับสนุน นายก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช นายกสมาคมมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

    (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  

    (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าที่ท าการสอนมาแล้วไม่นอ้ยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

    (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหน่ึงคน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

หรือส านัก 

     คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

ตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน และจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์จ านวนหนึ่งคน 

     คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 



๖ 

 

     ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา

มหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้หรือเมื่อไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลยั และในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ หรือเมื่อไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภา

มหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลยั 

     ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยั โดยค าแนะน าของอธิการบดี และให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

และสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 

    มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสามป ีและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

    นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑(๒) 

(๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

    (๑) ตาย  

    (๒) ลาออก 

    (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 

    (๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน  

    (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

    (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

    ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวิทยาลยัแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทา่ที่

มีอยู่ 

    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้ าวาระ

การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

     ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิไดท้รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด าเนินการใหไ้ด้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัอื่น

ขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ

หน้าท่ีต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือไดม้ีการด าเนินการให้ไดม้าซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่แล้ว 

 

ให้มีกลไกการตรวจสอบและการประเมนิตนเองของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (อาจก าหนดไว้ในหมวด 

๓ ว่าด้วยการประกันคุณภาพและการประเมิน) 

     

มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจและหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

    (๑) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 



๗ 

 

    (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลยั เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

และอาจมอบหมายใหส้่วนงานใดของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 

    (๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของ

มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

    (๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ดังกล่าว 

    (๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูง

หรือสถาบันอ่ืน 

    (๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

    (๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก 

สภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

    (๘) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  

    (๙) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

    (๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

    (๑๑) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 

    (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

    (๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย      

    (๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  ลงทุนหรือร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๕ (๔) วรรคสอง 

    (๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ (๗) 

    (๑๖) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

    (๑๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

    (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

    (๑๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 

    มาตรา ๒๔ เพื่อให้การด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

    (๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

    (๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

    (๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 

    (๔) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 

    (๕) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

    (๖) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 



๘ 

 

     องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการด าเนินงานและค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๒๕  ให้มคีณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 

หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอื่น ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภา

พนักงานสายสนับสนุน เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

 

    มาตรา ๒๖  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

    (๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

    (๒) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  

    (๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน และการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง หรือการยุบเลิก หน่วยงานภายในของส่วนงาน 

    (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามอ านาจและหน้าท่ีที่บัญญัติไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

และตามมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

    (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี การประชุม 

และวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๒๗  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ศาสตราจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์

ประจ าคณะ คณะละหนึ่งคน 

เสนอเพิ่มเติม 

ใหร้องอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ และให้หัวหน้าส านักงานสภาวิชาการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจน

การประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๒๘  สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 

    (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

    (๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ก ากับและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ดังกล่าว .(ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของสภาคณาจารย์ ตามมาตรา ๓๑) 

    (๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 

    (๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัในการอนุมัติหลักสตูรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการ

ยกเลิกหลักสตูรการศึกษา 

    (๖) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตร 



๙ 

 

    (๗) อนุมัติการให้สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร 

    (๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ 

และการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

    (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา

วิชาการ 

    (๑๐) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย 

    (๑๑) พิจารณาวินิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ 

เพิ่มเติม  

“พิจารณาก าหนดหลักสูตร การสอนและการวัดผลการศึกษา” 
“เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”  
“พิจารณาให้ความเห็นเกีย่วกับการแต่งตั้งและถอดถอน  ศาสตราจารย รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
“จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยัให้เจรญิยิ่งขึ้น”  

 
    มาตรา ๒๙  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   (ควรบัญญัติไว้ก่อน 

มาตรา ๒๔) 

 

    มาตรา ๓๐ ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายอาจารย์ 

    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจน

การประชุมและการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรา ๓๑ สภาคณาจารย์ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

    (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

    (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์ 

    (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์มหาวิทยาลัย เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย 

    (๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

เพิ่มเตมิ 
“จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการก ากับดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ”  
“ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางดา้นทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์”  
“แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”  
“ส่งเสรมิและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของคณาจารย์มหาวิทยาลัย”  
 

    มาตรา ๓๒ ให้มีสภาพนักงานสายสนับสนุน ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจน

การประชุมและการด าเนินงานของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



๑๐ 

 

    มาตรา ๓๓ สภาพนักงานสายสนับสนุนมีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

    (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

    (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

    (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

    (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

    (๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

เพิ่มเติม 
“ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน”  
“ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยกับพนักงานและระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการด้วยกัน” 

 

    มาตรา ๓๔  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือ

ผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่

อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

 

    มาตรา ๓๕  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๓๗  

    หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    รองอธิการบดีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘  

   ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘  

 

    มาตรา ๓๖ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง

ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

    เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  

    นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

    (๑) ตาย  

    (๒) ลาออก 

    (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗  

   (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน (เกณฑ์การถอดถอน และบทบาทของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ สภาพนักงานสาย

สนับสนุน ในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการถอดถอน) 

    (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 

    มาตรา ๓๗ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

    (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง  



๑๑ 

 

    (๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการ

สอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมี

ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลยั  

    นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๓๘ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๓๙  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

    (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

    (๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

    (๓) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วน

งานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

    (๔) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  

    (๕) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบันหรือส านัก และอาจารย์พิเศษ โดยค าแนะน าของคณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่

เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ส านักหรือสถาบนั  

    (๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

    (๗) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย  

    (๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

    (๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

    (๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

    มาตรา ๔๐  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน 

ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดมีอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมไิดม้อบหมาย ใหร้องอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการ

แทน 

    ในกรณีที่ไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มผีู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้  ให้สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งผูม้ีคุณสมบตัติามมาตรา ๓๗ เป็นผู้รักษาการแทน 

 

    มาตรา ๔๑  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ และ

จะให้มีรองคณบดีตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดขอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

    คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อ

คณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 



๑๒ 

 

    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เสนอให้บัญญัติคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  

“ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง และต้องท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง” 

 

    มาตรา ๔๒  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือส านัก ให้มี

ผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ือ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลัย สถาบัน หรือส านัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้ 

     ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการ พ้นจากต าแหน่งด้วย 

    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ควรระบุคุณสมบัติในข้อบังคับ 

“มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง” 

“มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือต าแหน่งบริหารอื่น ไม่น้อยกว่า ๓-
๕ ปี” 
“ผู้อ านวยการส านักหรือสถาบัน ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องสามารถปฏิบัติงานในส านักหรือสถาบันได้เต็มเวลา” 

 

    มาตรา ๔๓  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

     ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรกัษาการแทนต าแหน่งอื่นได้อีกเพยีงหน่ึงต าแหน่งแต่ต้องไมเ่กินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 

    มาตรา ๔๔ การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านกั หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้เปน็ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั ท้ังนี้ ให้ส่วนงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวกับการเรยีนการสอน จัดให้มี

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และส่วนงานท่ีไมไ่ดม้ีหน้าที่เกี่ยวกับการเรยีนการสอน จะจัดใหม้ีคณะกรรมการประจ าส่วนงานด้วยหรือไม่ก็ได้ 

    เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 

สถาบัน หรือส านัก อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

    ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตามวรรคสอง มีอ านาจและหน้าท่ีตามที่อธิการบดีก าหนด  

    ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อกีได ้

ทั้งนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (เสนอตัดออก) 

 

เสนอแยกเป็น ๒ มาตรา 
มาตรา ๔๔/๑ การบริหารงานในส่วนงานที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน (คณะ) 
ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะ / คณะกรรมการบริหารส่วนงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 



๑๓ 

 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจน
การประชุมและวิธีการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ควรมีการระบุอ านาจหน้าที่ พิจารณาด าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของคณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย
หรือสภาวิชาการมอบหมาย 
 
มาตรา ๔๔/๒ การบริหารงานในสถาบันและส านัก 
ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน/ส านัก  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจน
การประชุมและวิธีการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารสถาบัน/ส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ส านักมีหน้าท่ีด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 

    มาตรา ๔๕ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตลอดจนการ

มอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ 

อนุกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทน ท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง

ต าแหน่งน้ันในระหว่างรักษาการแทน 

 

หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 

------------ 

 

    มาตรา ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของส่วนงาน 

    ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๔๘ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  

    หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เสนอเพิ่มเติม 

ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 

    มาตรา ๔๙  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  

    หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เสนอแยกการประเมิน 

ใหอ้ธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  



๑๔ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรา ๕๐  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

    หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผูไ้มผ่่านการประเมินในการอุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มี

กระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัให้มีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบตัิงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพท่ี

สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้ 

    หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 

--------------- 

 

    มาตรา ๕๑ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยก

ตามประเภทของสินทรัพย์ หนี ้หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นท่ีมาของรายการนั้นๆ และให้มีการ

ตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

    การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

    มาตรา ๕๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชี 

    วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๕๓ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี

บัญช ี

 

    มาตรา ๕๔ ใหผู้้สอบบัญชมีีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้

มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ

มหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ ตามความจ าเป็น 

 

    มาตรา ๕๕ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน

สิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

    ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีท่ีสิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบญัชี

รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี

บัญช ี

 



๑๕ 

 

    มาตรา ๕๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

 

หมวด ๕ 

การก ากับดูแล 

----------- 

 

    มาตรา ๕๗ รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 

๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการ

ด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น

ประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 

    มาตรา ๕๘ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

 

หมวด ๖ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

----------- 

 

    มาตรา ๕๙ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

    (๑) ศาสตราจารย์ 

    (๒) รองศาสตราจารย์ 

    (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    (๔) อาจารย์ 

    ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

    สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นด้วยก็ได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดย

ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๖๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภา

มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาท่ีศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

     คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



๑๖ 

 

    มาตรา ๖๒  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์

พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 

    อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของ

คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

     คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๖๓  บุคคลใดไดร้ับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรตคิุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตาม

พระราชบัญญัตินี้  ให้มสีิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว เป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไป 

    การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี ้

    (๑) ศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ ศ. 

    (๒) ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 

    (๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 

    (๔) รองศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ รศ. 

    (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 

    (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 

    (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 

    การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 

     มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งซึ่งแสดงถึงความช านาญหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการเป็นพิเศษก็ได้ โดย

ออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๗ 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 

----------------- 

 

    มาตรา ๖๕ ปริญญามีสามชั้น คือ 

    ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 

    ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิตใช้อักษรย่อ ม. 

    ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 

 

    มาตรา ๖๖  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรในสาชาวิชาที่มีการสอนใน

มหาวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การ

ระหว่างประเทศ 



๑๗ 

 

    การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

    มาตรา ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 

 

    มาตรา ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรช้ันต่างๆ อนุปริญญา สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ก็ได้ 

ดังนี ้

    (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าแล้ว 

    (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

    (๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงช้ันได้รับปริญญาตรี 

    (๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษ 

    (๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนท่ีสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชา 

    (๖) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

ปรับแก ้
(๖) วุฒิบัตร  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวุฒิบัตร 
เพิ่มเติม 
(๗) วุฒิบัตรประเภทอ่ืน  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

 

    มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะ

ให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในขณะด ารงต าแหน่งน้ันไม่ได้  

    ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้  

    การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี เง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสญัลักษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

    การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าว ที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

   



๑๘ 

 

  มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็

ได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

----------- 

 

    มาตรา ๗๓  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มี

สิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

    มาตรา ๗๔ ผู้ใดกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ า

ทั้งปรับ 

    (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสี

ใดหรือท าด้วยวิธีใดๆ 

    (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ 

    (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ 

โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ วรรคสอง 

    ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

    ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

บทเฉพาะกาล 

--------------------- 

 

    มาตรา ๗๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

    มาตรา ๗๖  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ตาม

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหนา้ที่

นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้มี 

สภามหาวิทยาลยัตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไมเ่กินหนึ่งปีนับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

    ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งท่ีมีอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ ท าหน้าท่ีตามที่

ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ หรือมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

 



๑๙ 

 

    มาตรา ๗๗  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา กรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการสถาบัน และ

ผู้อ านวยการส านักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้ าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อครบก าหนดแลว้

ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง  

    ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจาก

ต าแหน่ง 

 

    มาตรา ๗๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ เลขานุการสถาบัน และเลขานุการส านัก อยู่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นขา้ราชการของมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลีย่นสถานะภาพเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลยัภายในสามปี นับแตว่ันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแตต่ าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

    มาตรา ๗๙  ให้นับเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการสถาบนั 

ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือส านัก ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑  รวมอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 

    มาตรา ๘๐  ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วน งานของ

มหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ 

 

    มาตรา ๘๑ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

(ก าหนดให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานตามนิยามในมาตรา ๔) 

    เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วน

ราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

    ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ มาใช้บังคับตามวรรคสอง ไมส่อดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีทีไ่ม่

อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบญัญัตินี้ หรือในส่วนท่ีไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

 

 

 



๒๐ 

 

    มาตรา ๘๒  ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ตามมาตรา ๘๑ ผู้ใด 

    (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อย

แปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

แล้วแต่กรณี ในทันที 

    (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง

ก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ

ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

    (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง

ก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถ

ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้าทดลองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้า

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก็ให้บรรจุได้ 

    (๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง

ก าหนดเวลาตาม (๓) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่า การรับบุคคลนี้นั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ 

ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

    ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๑  ที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคง

สถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

 

    มาตรา ๘๓  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ ให้ได้รับเงินเดือน 

ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่เคยได้รับอยู่

ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๘๔  ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

    ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัหรอื ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑  ให้ถือว่าเป็น

การออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

    ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ใน

กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ใด้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

    พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วยความสมัครใจ 

 

    มาตรา ๘๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๗ ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๖ หรือคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย ท าหน้าที่สภาวิชาการจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



๒๑ 

 

    ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๙ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการ

ตามมาตรา ๒๗ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

    มาตรา ๘๖ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวัน

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหน่ึงปี นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

    มาตรา ๘๗  ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๑   เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าว มีส่วนร่วมในกิจการสภาคณาจารย์ หรือสภาพนักงานสายสนับสนนุโดย

เท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลยัด้วย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๘๘ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผูด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว คงด ารง

ต าแหน่งน้ันต่อไปตามพระราชบัญญัตินี ้

     ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ . ๒๕๒๑ 

อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 

 

    มาตรา ๘๙  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือ

พนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗๗ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๑ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วน

ราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากร

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงิน

งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 

    มาตรา ๙๑  ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

    ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้อยู่ในวัน

ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 


