ร่าง พรบ.มสธ พ.ศ. .... ปรับปรงตามอาจารย์ศรปราชญ์ ๑๘/๐๓/๕๘

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. .....
--------------------------หลักการ
ปรับปรุ งกฎหมายว่ าด้ วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เหตุผล
โดยทีส่ มควรส่ งเสริมให้ มหาวิทยาลัยของรั ฐพัฒนาไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยของรั ฐที่ไม่ เป็ นส่ วนราชการแต่
อยู่ในกากับของรัฐ เพือ่ ประโยชน์ ในการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นอิสระและ มีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้ อย่ างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะต้ องคานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทาง วิชาการ สมควรปรับปรุ งการบริ หาร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชให้ เป็ นไปตามแนวทางดังกล่ าวจึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี้

๒

ร่ าง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ....
.................................
.................................
.................................
...........................................................................................................
.................................
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
.........................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
“คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ” ห มายความว่ า คณ ะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“สภาพนักงาน” หมายความว่ า สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

๓

“พนักงานมหาวิทยาลัย”หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่ า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้ าราชการและ
ลูกจ้ างของส่ วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่ า รัฐมนตรีผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย สุ โขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามพระราชบัญญัติน้ ี และเป็ นนิติบุคคล
มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมี ฐานะเป็ นหน่ วยงานในก ากับ ของรั ฐ ซึ่ งไม่ เป็ นส่ วน
ราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็ นรัฐวิสาหกิ จตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมวด ๑
บททัว่ ไป
_________________
มาตรา ๗ ให้ ม หาวิท ยาลัยเป็ นสถานศึ ก ษาทางวิช าการและวิช าชี พ ชั้น สู ง โดยยึดหลัก
การศึ ก ษาตลอดชี วิต เปิ ดโอกาสทางการศึ ก ษา มุ่ งพัฒ นาคุ ณ ภาพและเพิ่ ม พู น วิท ยฐานะของประชาชน
มี วตั ถุ ป ระสงค์ให้ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิช าการและวิช าชี พ ชั้น สู ง ท าการสอน ท าการวิจยั ให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วธิ ีการเรี ยนการสอนทางไกลเป็ นหลัก
มาตรา ๘ การดาเนิ นการเพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึ งถึ ง(๑)
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความเป็ นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
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(๕) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารจัดการ
(๖) การมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่ วนงาน ดังนี้
(๑) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) ส่ วนงานบริ หารมหาวิทยาลัย
(๓) ส่ วนงานวิชาการ
(๔) ส่ วนงานสนับสนุนงานวิชาการ
(๕) ส่ วนงานอื่น
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรื อสานัก เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็ นส่ วนงาน ของมหาวิทยาลัยอีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรื อการยุบเลิ กส่ วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็ นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และในกรณี การจัดตั้งและการรวมส่ วนงาน ให้กาหนด
ฐานะและภาระหน้าที่ของส่ วนงานนั้นด้วย
การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรื อการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่ วนงานตามมาตรา ๙ ให้
ทาเป็ นประกาศของมหาวิท ยาลัย และในกรณี ก ารจัดตั้งและการรวมหน่ วยงานภายในของส่ วนงาน ให้
กาหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในนั้นด้วย
มาตรา ๑๑ ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาขั้นสู ง หรื อ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอานาจให้ปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ขั้นหนึ่ ง
ขั้นใดแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรื อยกเลิกการสมทบซึ่ งสถานศึกษาขั้นสู งหรื อสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ ง
ให้ทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุ มสถานศึกษาขั้นสู งหรื อสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใต้ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๗ มหาวิ ท ยาลัย อาจจัด การศึ ก ษาและ
ดาเนิ นการวิจยั ร่ วมกับสถานศึกษาขั้นสู งหรื อสถาบันวิจยั อื่นในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อขององค์การ
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ระหว่ า งประเทศก็ ไ ด้ โดยในการจัด การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย มี อ านาจให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรขั้นหนึ่งขั้นใดร่ วมกับสถานศึกษาขั้นสู งนั้นแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาได้
การจัด การศึ ก ษาหรื อ ยกเลิ ก การจัด การศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ท าเป็ นประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็ นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ กิ จการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครอง
แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุม้ ครองและประโยชน์
ตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน (เดิมมตรา ๑๙)
มาตรา ๑๓/๑ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา ๗ ให้องค์กรของรัฐที่เป็ น
อิสระที่มีหน้าที่กากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และกิจการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุ นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ งวิทยุโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และสิ่ งจาเป็ นในการดาเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ใน
การจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุ นการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัย
ในลัก ษณะเดี ย วกับ การจัดให้ แก่ ห น่ วยงานของรั ฐ และก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มในอัต ราที่ ไ ม่ เกิ น อัต ราที่
สนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ (ยังคงไว้หรือไม่ )
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่กระทาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๗ อานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้ อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่ า เช่าซื้ อ ให้เช่าซื้ อ แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย หรื อทานิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ถือกรรมสิ ทธิ มีสิทธิ
ครอบครอง มี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื อมี ท รั พ ยสิ ท ธิ ต่ างๆ ในทรั พ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลัย และ
จาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้
การจ าหน่ า ยหรื อ แลกเปลี่ ย นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องมหาวิ ท ยาลัย ให้ ก ระท าได้เฉพาะ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ให้จาหน่ายหรื อแลกเปลี่ยนได้
(๒) รับค่าธรรมเนี ยม ค่าบารุ ง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริ การในการให้บริ การภายใน
อานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาความตกลงและกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) ร่ วมมื อกับหน่ วยงานของรัฐหรื อเอกชน หรื อกับองค์การหรื อหน่ วยงานต่างประเทศ
หรื อระหว่างประเทศ
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(๔) กูย้ ืมเงินและให้กยู้ ืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรื อทรัพย์สิน การถือหุ ้น การเข้า
เป็ นหุ น้ ส่ วน การลงทุนหรื อการร่ วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การถือหุ ้น การเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน การลงทุน หรื อการร่ วมลงทุน
ถ้าเป็ นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรี กาหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อน
(๕) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนิ สิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและทุน
เพื่อการวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ
(๗) จัดตั้งหรื อร่ วมกับ บุ ค คลอื่ นในการจัดตั้งองค์ก รที่ เป็ นนิ ติบุ ค คลเพื่ อดาเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรื อร่ วมลงทุนกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด เพื่อดาเนิ นกิจการที่
เกี่ ยวกับหรื อต่อเนื่ องกับกิ จการของมหาวิทยาลัย หรื อนาผลการค้นคว้าวิจยั ไปเผยแพร่ หรื อหาประโยชน์
เพื่อเป็ นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๘) ก าหนดค่าตอบแทนหรื อค่าตอบแทนพิ เศษ รวมทั้งสวัส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
ประโยชน์ อย่างอื่ น ให้ แก่ พ นัก งานมหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๙) ปกครอง ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษา จัด การ ใช้ แ ละจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์สิ นของ
มหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
(๒) ดาเนิ น กิ จการโทรคมนาคม วิท ยุก ระจายเสี ยง วิท ยุโทรทัศ น์ โครงข่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการให้บริ การทางวิชาการและการให้การศึกษา
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
(๑) เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็ นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่ งมีผอู ้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุ ง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริ การต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย
(๔) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรื อการร่ วมลงทุน และจากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรื อจัดหาประโยชน์ ในที่
ราชพัสดุซ่ ึงมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรื อจัดหาประโยชน์
(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรื อมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรื อผลประโยชน์ จาก

๗

กองทุนดังกล่าว
(๗) รายได้หรื อผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็ นจานวนที่
เพี ยงพอส าหรั บ ค่ าใช้จ่ายที่ จาเป็ นในการดาเนิ น การตามวัตถุ ป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัย และการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
รายได้ข องมหาวิท ยาลัย ไม่ เป็ นรายได้ ที่ต้ องนาส่ งคลัง เป็ นรายได้แผ่นดิ นตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในกรณี ที่รายได้ตามวรรคหนึ่ งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ของ
มหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจาเป็ นของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่น
ใดแก่ขา้ ราชการ ให้ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุ นทั่วไปเพิ่มเติมให้ แก่ มหาวิทยาลัยใน
สั ดส่ วนเดียวกัน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
มาตรา ๑๖ มหาวิ ท ยาลัย ต้อ งส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ผูท้ ี่ ม หาวิท ยาลัย รั บ เข้า ศึ ก ษา ใน
มหาวิทยาลัยและนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริ งให้ มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารพิ จารณาว่า ผูใ้ ดขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์อ ย่างแท้จ ริ งให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรื อซื้ อด้วย เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรื อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรื อได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็ นที่ราชพัสดุ
และให้เป็ นกรรมสิ ทธิ ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗/๑ บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผอู ้ ุทิศให้ หรื อซื้ อด้วยเงิ น
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรื อแลกเปลี่ ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรื อได้มาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ได้มาก่อนหรื อหลังวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ไม่ถือเป็ นที่ ราชพัสดุ และให้เป็ นกรรมสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ
ครอบครองของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ ยวกับการศึกษา การวิจยั การ
บริ การทางวิชาการ การทะนุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ไม่อยูใ่ นความ รับผิดแห่ งการบังคับคดีท้ งั

๘

ปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรื อระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็ นข้อ
ต่อสู ้กบั มหาวิทยาลัยในเรื่ องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต้องจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผอู ้ ุทิศให้ กาหนด
ไว้ แต่ถา้ มีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผูอ้ ุทิศให้ หรื อทายาท
หากไม่มีทายาทหรื อทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดาเนินการ
_________________
มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสิ บเอ็ดคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ แต่ ง ตั้งจากบุ ค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย (เพิ่ ม ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาเสนอ
จานวนหนึ่งคน)
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิ การบดี ประธานกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาวิชาการ ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(๕) เลขาธิ การคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติหรื อผูแ้ ทน (ควรอยูใ่ นกลุ่มของผูท้ รงคุณวุฒิเนื่ องจากตาแหน่งนี้ กฎหมายอาจจะมีการแก้ไขเปลื่ ยน
แปลง)
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวน หนึ่งคน ซึ่งเลือกจากสภาวิชาการ
(๕) กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จานวน หนึ่ งคน ซึ่ งเลื อ กจากผูด้ ารงต าแหน่ ง คณบดี
ผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้าส่ วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก

๙

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวน หนึ่งคน ซึ่ งเลือกจากคณาจารย์ประจาที่ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี และมิใช่ผดู ้ ารงตาแหน่งรองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้าส่ วนงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก
(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวน หนึ่ งคน ซึ่ งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุ นที่ปฏิ บตั ิงานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี และมิใช่ ผดู ้ ารงตาแหน่ งรองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ
หรื อหัวหน้าส่ วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก
คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิท ยาลัย และกรรมการ สภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) (๕) (๖) และ
(๗) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ่ งเป็ น อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัย และในกรณี ที่อุป
นายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ หรื อเมื่อไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่ งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้
สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็ นเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยและให้
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒)(๔)
(๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และจะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื ออาจ
ได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามวรรคหนึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐(๒) (๔) (๕) (๖) และ(๗) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

๑๐

(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณี ที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่วา่ ด้วย
เหตุ ใด และยัง มิ ได้ดาเนิ น การให้ไ ด้ม าซึ่ งนายกสภามหาวิท ยาลัยหรื อ กรรมการสภ ามหาวิท ยาลัย แทน
ตาแหน่งที่วา่ ง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบ
วาระและได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื อได้มีการดาเนิ นการให้ผใู ้ ดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้
นั้นอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน แต่ถา้ วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยูน่ อ้ ยกว่า
เก้าสิ บวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผดู ้ ารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แต่ ย งั มิ ไ ด้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ แต่ ง ตั้ง นายกสภามหาวิท ยาลัย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ห รื อ ยัง มิ ไ ด้ด าเนิ น การให้ ไ ด้ม าซึ่ งกรรมการ สภามหาวิ ท ยาลัย อื่ น ขึ้ น ใหม่ ให้ น ายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ ต่อไป พลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๒ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย อานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบี ย บ ข้อบัง คับ และประกาศของมหาวิท ยาลัย หรื อ สภามหาวิท ยาลัย เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย เป็ นผูอ้ อก
ระเบียบและข้อบังคับสาหรับส่ วนงานนั้นเป็ นเรื่ องๆ ไปก็ได้
(๓) อนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญญา ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิ ต ขั้น สู ง ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิ ต
อนุ ปริ ญญา และประกาศนี ยบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาขั้น
สู งหรื อสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ
(๔) อนุมตั ิการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่ วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การแบ่งหรื อ
การปรับปรุ งหน่วยงานภายในของส่ วนงานดังกล่าว

๑๑

(๕) อนุ มตั ิการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่ วม หรื อการยกเลิ กการสมทบ การยกเลิ ก
การจัดการศึกษาร่ วมของสถานศึกษาขั้นสู งหรื อสถาบันอื่น
(๖) อนุ มตั ิหลักสู ตรการศึกษาและการเปิ ดสอน รวมทั้งการปรับปรุ ง การยุบรวม หรื อการ
ยกเลิกหลักสู ตรการศึกษา
(๗) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่ วนงานที่ เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๐) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๑) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริ หารการเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) อนุมตั ิการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๓) อนุ มตั ิการกูย้ ืมเงินและให้กูย้ ืมเงิน และการลงทุนหรื อการร่ วมลงทุนตามมาตรา ๑๔
(๔) วรรคสอง
(๑๔) อนุ มตั ิการจัดตั้งหรื อร่ วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็ นนิ ติบุคคล หรื อยกเลิก
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๖)
(๑๕) รับรองรายงานประจาปี ของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี เพื่อทราบ
(๑๖) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของอธิ ก ารบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ หรื อ
หัวหน้าส่ วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง เพื่ อกระทาการ
ใดๆ อั น อยู่ ใ นอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ งมอบอ านาจให้ ค ณ ะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรื อบุคคลดังกล่าวทาการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) ปฏิ บตั ิหน้าที่ อื่นเกี่ ยวกับ กิ จการของมหาวิทยาลัยที่ มิได้ระบุ ให้เป็ นหน้าที่ ของผูใ้ ด
โดยเฉพาะ

๑๒

มาตรา ๒๓ การประชุ ม และวิธี ก ารด าเนิ น งานของสภามหาวิท ยาลัย ให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ ให้ มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จการมหาวิท ยาลัย คณะหนึ่ ง ประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนหนึ่ง ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและสนับสนุ นการ
ดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จานวน คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากแหน่ ง
ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุ มและการดาเนิ นงานของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิ การบดี เป็ นประธาน
รองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้าส่ วนงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย
สถาบัน หรื อสานัก และประธานสภาพนักงาน เป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิ การบดี หรื อผูช้ ่ วยอธิ การบดี คนหนึ่ ง
เป็ นเลขานุการ โดยคาแนะนาของอธิการบดี
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลัย มี อ านาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การเสนอ
แผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย พิ จารณากลั่นกรองระเบี ยบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิท ยาลัย พิ จารณา
เกี่ ย วกับ การจัด ตั้ง การรวม หรื อ การยุ บ เลิ ก ส่ ว นงาน และการจัด ตั้ง การรวม การแบ่ ง หรื อ การยุบ เลิ ก
หน่ ว ยงานภายในของส่ วนงาน ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของ
มหาวิทยาลัย ให้คาปรึ กษาและข้อแนะนาแก่อธิ การบดี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ การประชุ มและวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการ และกรรมการ ซึ่ งมาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๑๓

จานวน คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ม า วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้น จาก
ตาแหน่ งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุ มและการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
วิชาการ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลัย ต่ อ
อธิการบดี
(๒) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทาจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๔) ประมวลและประเมินความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็ นประจาทุกปี
(๕) เสนอแนะต่ อสภามหาวิท ยาลัยในการอนุ ม ัติห ลัก สู ต รการศึ ก ษาและการเปิ ดสอน
รวมทั้ง การปรับปรุ ง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสู ตรการศึกษา
(๖) เสนอการให้ ป ริ ญญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ นสู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริ ญญา และประกาศนียบัตร ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การรั บ เข้า สบทบหรื อ การยกเลิ ก การสมทบของ
สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบัน อื่ น ตามมาตรา ๑๑ และการจัด การศึ ก ษาและด าเนิ น การวิ จ ัย ร่ ว มกับ
สถานศึกษาชั้นสู งหรื อสถาบันวิจยั อื่นตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพื่อกระทาการใดๆ
อันอยูใ่ นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ
(๙) ให้คาปรึ กษาแก่อธิ การบดีและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย หรื ออธิ การบดี
มอบหมาย
มาตรา ๓๐ ให้มีส ภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงาน และกรรมการ สภา
พนักงาน ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ม า วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้น จาก
ตาแหน่งของประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน ตลอดจนการประชุ มและการดาเนิ นงานของ
สภาพนักงาน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๔

มาตรา ๓๑ สภาพนักงานมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คาปรึ กษาและข้อแนะนาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิ การบดีในการบริ หารกิจการทั้ง
ปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่ กิจกรรมและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๓) สร้างและส่ งเสริ มความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรื ออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ให้มีอธิ การบดี เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดและรับผิดชอบการบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิ การบดีหรื อผูช้ ่วยอธิ การบดี หรื อจะมีท้ งั รองอธิ การบดี และผูช้ ่ วยอธิ การบดี
ตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิ การบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๓ อธิ การบดีน้ นั จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนา ของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีน้ นั ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิ การบดีจากผูม้ ีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๖
ผูช้ ่วยอธิ การบดีน้ นั ให้อธิ การบดีแต่งตั้งจากผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๔ อธิ การบดี มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และจะทรงพระกรุ ณา โปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่ออธิ การบดีพน้ จากตาแหน่งให้รองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดีพน้ จากตาแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิ การบดีพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
มาตรา ๓๕ อธิ การบดีตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

๑๕

(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ชั้ นปริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิท ยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรื อมี ประสบการณ์ ด้านการบริ หาร
มาแล้วไม่ น้ อ ยกว่า สามปี ในมหาวิท ยาลัย หรื อ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ส ภามหาวิท ยาลัย รั บ รอง หรื อ มี
ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๒) สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรื อมีประสบการณ์ ดา้ นการบริ หารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ใน
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรื อเคยดารงตาแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิ การบดีตอ้ งมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลกั ษณะ ต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ รองอธิ การบดี และผูช้ ่ วยอธิ การบดี ตอ้ งสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ อธิ การบดี เป็ นผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัยในกิ จการทั้งปวง และให้มีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้
(๑) บริ ห ารกิ จ การของมหาวิ ท ยาลัย ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ
ข้อกาหนด ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริ หารงานบุ คคล บริ หารการเงิ น การพัส ดุ และทรัพ ย์สิ นอื่ นของมหาวิทยาลัย ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของคณบดี ผูอ้ านวยการ และหัวหน้า
ส่ วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผูช้ ่ วยอธิ การบดี รองคณบดี รองผูอ้ านวยการ รองหัวหน้า ส่ วน
งานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก และอาจารย์พิเศษ
(๕) จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย

๑๖

(๗) เสนอรายงานประจาปี เกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๘) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๙) ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ อื่น ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย หรื อตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่อธิ การบดี ไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองอธิ การบดีเป็ นผู้
รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซ่ ึงอธิการบดีมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน ถ้า
อธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสู งสุ ดเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ในกรณี ที่ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งอธิ การบดี หรื อไม่มีผรู ้ ักษาการแทนอธิ การบดีตามวรรคหนึ่ง
หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็ นผูร้ ักษาการ
แทน
(มาตรา ๓๙ ใน ........... หนึ่ ง ให้มีสานักงาน ........... โดยมี ...............

คนหนึ่ งซึ่ ง

อธิ การบดีแต่งตั้ง เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบการบริ หารงานของ ............. ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ข้อ ก าหนด และประกาศของมหาวิ ท ยาลัย และปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมาย) กาหนดอานาจหน้ าทีก่ ารบริหารศูนย์ วทิ ยพัฒนา
มาตรา ๔๐ ในคณะหรื อวิท ยาลัย ให้ มี ค ณบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ งสภามหาวิท ยาลัยแต่ ง ตั้ง เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดขอบการบริ หารงานของคณะหรื อวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดขอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดี มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อคณบดีพน้ จากตาแหน่ง ให้รองคณบดี พ้นจากตาแหน่งด้วย
คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาตรา ๔๑ ผูด้ ารงตาแหน่งอธิ การบดี รองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี หัวหน้าส่ วน
งานหรื อรองหัวหน้าส่ วนงาน จะดารงตาแหน่งเกินกว่าหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันไม่ได้
ผูด้ ารงตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ งจะรักษาการแทนตาแหน่ งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่ งตาแหน่ ง
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ นวัน
มาตรา ๔๑ ในสถาบัน ส านัก หรื อส่ วนงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ น ที่ มี ฐานะเที ย บเท่ าคณะ
วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก ให้มีผอู ้ านวยการคนหนึ่งซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และรับ
ผิดขอบการบริ หารงานของสถาบัน สานัก หรื อส่ วนงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย

๑๗

สถาบัน หรื อสานัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผูอ้ านวยการตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัย กาหนด เพื่อทา
หน้าที่และรับผิดขอบตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมายก็ได้
ผูอ้ านวยการมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ดารงตาแหน่ งเกิ นสองวาระติ ดต่อกันมิ ได้ เมื่ อผูอ้ านวยการพ้นจากตาแหน่ งให้รองผูอ้ านวยการ พ้นจาก
ตาแหน่งด้วย
คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ผูด้ ารงตาแหน่ งอธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่ วน
งานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก จะดารงตาแหน่ ง ดังกล่าวเกิ น
หนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ งจะรักษาการแทนตาแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่ ง ตาแหน่ ง
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
มาตรา ๔๓ การจัดระบบบริ ห ารงานในคณะ วิท ยาลัย สถาบัน ส านัก หรื อส่ วนงานที่
เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ วิ ท ยาลัย สถาบัน หรื อ ส านั ก ให้ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรื อส่ วนงานที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานัก อธิ การบดี จะมอบอานาจให้ผูด้ ารงตาแหน่ ง
คณบดี ผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้าส่ วนงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อ
สานัก ปฏิบตั ิหน้าที่แทนอธิ การบดีเฉพาะในส่ วนงานนั้นก็ได้
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนตามวรรคสอง มีอานาจและหน้าที่ตามที่อธิ การบดีกาหนด
มาตรา ๔๔ นอกจากที่ บ ญ
ั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี การรั ก ษาการแทน การมอบ
อานาจให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนของผูด้ ารงตาแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ค าสั่ ง หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง หรื อ
กาหนดให้ผดู ้ ารงตาแหน่ งใดเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ หรื อให้มีอานาจหน้าที่ใด ให้ผรู ้ ักษาการแทน ทา
หน้าที่กรรมการ อนุ กรรมการ หรื อมีอานาจและหน้าที่เช่ นเดี ยวกบผูด้ ารงตาแหน่ งนั้นในระหว่างรักษาการ
แทน
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
_____________________

๑๘

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มี การประกันคุ ณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธี การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไป ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ให้ ม หาวิท ยาลัย จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ส่ ว นงานของมหาวิท ยาลัย เพื่ อ พัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่ วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสู ตรการศึกษา การเรี ยน การสอน และ
การจัดผลตามหลักสู ตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อดาเนิ นการ
ตามมาตรา ๒๙ (๕)
มาตรา ๔๘ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ของอธิ การบดี
และหัวหน้าส่ วนงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี จดั ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของผูป้ ฏิ บ ัติ งาน ใน
มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผูไ้ ม่ผา่ นการประเมินในการ
อุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ได้
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารอุ ท ธรณ์ และกระบวนการพัฒ นา ให้ เป็ นไปตามข้อ บังคับ ของ
มหาวิทยาลัย

หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
__________________

๑๙

มาตรา ๕๐ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซ่ ึ งระบบบัญชี อนั ถูกต้อง แยกตาม ส่ วนงาน
ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชี ลงรายการแยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ หนี้ ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็ นจริ ง พร้ อมด้วยข้อความอันเป็ นที่ มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชี ภายในเป็ น
ประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
มาตรา ๕๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดทางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่ งผูส้ อบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
วันเริ่ มและวันสิ้ นปี บัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ ให้สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นหรื อบุ คคลภายนอกซึ่ งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็ นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นเป็ นผูส้ อบบัญชี ของมหาวิทยาลัย และให้ทา
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี บัญชี
มาตรา ๕๓ ให้ผสู ้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามอธิ การบดี และผูป้ ฏิ บตั ิงานในมหาวิทยาลัย และ
เรี ยกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็ นการเพิ่มเติมได้ ตาม
ความจาเป็ น
มาตรา ๕๔ ให้ ผูส้ อบบัญ ชี จดั ท ารายงานผลการสอบบัญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้ อยห้ าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ รายงานประจาปี ของปี ที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชี งบดุล บัญชี ทาการ
และบัญชี รายรับและรายจ่ายที่ผสู ้ อบบัญชี รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปี ที่ล่วงมา
และแผนงานที่จะจัดทาในปี ต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
มาตรา ๕๕ ให้อธิ การบดีเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งระดับสู งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
หมวด ๕
การกากับดูแล
_____________

๒๐

มาตรา ๕๖ รั ฐ มนตรี มี อ านาจและหน้ า ที่ ก ากั บ และดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ งกิ จ การของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ในมาตรา ๗ และให้ส อดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลหรื อมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยเป็ นการเฉพาะ ในกรณี ที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนิ นกิ จการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดความเสี ยหายต่อส่ วนรวมให้รัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเป็ นประการใดแล้วให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๗ บรรดาเรื่ องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้รัฐมนตรี เป็ นผูเ้ สนอ
หมวด ๖
ตาแหน่ งทางวิชาการ
_______________
มาตรา ๕๘ คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์น้ ั น จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่ งทางวิชาการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นด้วยก็ได้ โดยทา
เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารแต่งตั้งและถอดถอนผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิช าการ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผูซ้ ่ ึ งมิ ได้
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารแต่ ง ตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย์พิ เศษ ให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๒๑

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์ซ่ ึ งมีความรู้ความสามารถและความชานาญเป็ นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่ ง ไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภามหาวิ ท ยาลัย อาจแต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ ในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผนู ้ ้ นั มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็ นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีก ารแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกี ยรติคุณ ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจแต่ ง ตั้ง ผู ้ซ่ ึ งมี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมและมิ ไ ด้ เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยเป็ นรองศาสตราจารย์พิเศษและผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการวิชาการ
อธิ การบดี อาจแต่งตั้งผูซ้ ่ ึ งมี คุ ณสมบัติเหมาะสมเป็ นอาจารย์พิ เศษได้โดยคาแนะนาของ
หัวหน้าส่ วนงาน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๒ บุคคลใดได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิ เศษ หรื อ ได้รับ แต่ ง ตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง ศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ หรื อผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้มีสิทธิ ใช้
ตาแหน่ งทางวิชาการดังกล่าว เป็ นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไปการใช้คานาหน้านาม
ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อกั ษรย่อดังต่อไปนี้
การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อกั ษรย่อ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์

ใช้อกั ษรย่อ ศ.

(๒) ศาสตราจารย์พิเศษ

ใช้อกั ษรย่อ ศ. (พิเศษ)

(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ใช้อกั ษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)

(๔) รองศาสตราจารย์

ใช้อกั ษรย่อ รศ.

(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ

ใช้อกั ษรย่อ รศ. (พิเศษ)

(๖) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ใช้อกั ษรย่อ ผศ.

(๗) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ใช้อกั ษรย่อ ผศ. (พิเศษ)

การใช้ ค าน าหน้ า นามและการใช้ อ ัก ษรย่ อ ค าน าหน้ า นามส าหรั บ ต าแหน่ ง
ทางวิชาการที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจ

๒๒

กาหนดให้มีตาแหน่ งซึ่ งแสดงถึงความชานาญหรื อความเชี่ ยวชาญทางวิชาการเป็ นพิเศษก็ได้ โดยออกเป็ น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
________________
มาตรา ๖๓ ปริ ญญามีสามชั้น คือ
ปริ ญญาเอก

เรี ยกว่า ดุษฎีบณั ฑิต

ใช้อกั ษรย่อ ด.

ปริ ญญาโท

เรี ยกว่า มหาบัณฑิต

ใช้อกั ษรย่อ ม.

ปริ ญญาตรี

เรี ยกว่า บัณฑิต

ใช้อกั ษรย่อ บ.

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ในสาชาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่ วมให้ปริ ญญาในสาชาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาชั้นสู ง
อื่นในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อขององค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้ส าขาวิชาใดมี ป ริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตรชั้นใด และจะใช้
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัยและประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา
มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรื อปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองก็ได้
มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีป ระกาศนี ยบัตชั้นต่างๆ และ
อนุปริ ญญาก็ได้ ดังนี้
(๑) ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ออกให้แก่ผูส้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ออกให้แก่ ผูส้ าเร็ จการศึ กษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ ง
ภายหลังที่ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าแล้ว
(๓) อนุ ปริ ญญา ออกให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งก่อนถึงชั้นได้รับ
ปริ ญญาตรี

๒๓

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาหรื อวิจยั เฉพาะวิชมาตรา ๖๓
สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี ได้รับปริ ญญาตรี เกี ยรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรื อปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองก็ได้
มาตรา ๖๗ มหาวิท ยาลัยมี อานาจให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ แก่ ผูซ้ ่ ึ งสภามหาวิทยาลัยเห็ นว่า
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริ ญญานั้นๆ แต่จะให้ปริ ญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา

ผูด้ ารงตาแหน่ งต่างๆ

ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิ ตติมศักดิ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีครุ ยวิทยฐานะหรื อเข็มวิทยฐานะ เป็ นเครื่ องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต อนุ ปริ ญญา และ
ประกาศนี ย บัตร และอาจก าหนดให้ มี ค รุ ยประจาตาแหน่ งนายกสภามหาวิท ยาลัย ครุ ยประจาตาแหน่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุ ยประจาตาแหน่งผูบ้ ริ หาร หรื อครุ ยประจาตาแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิ ด ประเภท และส่ วนประกอบของครุ ยวิท ยฐานะ เข็ม วิท ยฐานะ
และครุ ยประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่ งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี เงื่ อนไข
อย่างใด ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย
หรื อส่ วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ งเพื่อการค้า หรื อการใช้สิ่งดังกล่าว ที่
มิ ใช่ เพื่ อประโยชน์ ข องมหาวิท ยาลัย หรื อส่ วนงานของมหาวิท ยาลัย ต้องได้รับ อนุ ญ าตเป็ นหนังสื อจาก
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย หรื อเครื่ องแต่งกายของ
นิสิตหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยทาเป็ นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
_____________

๒๔

มาตรา ๗๑ ผู ้ใ ดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง เครื่ อ งแบบ
เครื่ องหมาย หรื อเครื่ องแต่งกายของนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิ ที่จะใช้ หรื อแสดงด้วย
ประการใดๆ ว่ า ตนมี ป ริ ญญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขั้น สู ง ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรื อมีตาแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตน
มีสิทธิ ที่จะใช้ หรื อมีวิทยฐานะหรื อมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใ้ ดกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรื อทาเลียนแบบซึ่ งตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรื อส่ วน
งานของมหาวิทยาลัย ไม่วา่ จะทาเป็ นสี ใดหรื อทาด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยหรื อส่ วนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอม หรื อซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้หรื อทาให้ปรากฏซึ่ งตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยหรื อ ส่ วน
งานของมหาวิทยาลัย ที่วตั ถุหรื อสิ นค้าใดๆ โดยฝ่ าฝื นมาตรา ๗๑ วรรคสอง
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตาม (๑) เป็ นผูก้ ระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่
กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็ นความผิดอันยอมความได้

บทเฉพาะกาล
____________
มาตรา ๗๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มา
เป็ นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี

๒๕

มาตรา ๗๔ ให้น ายกสภามหาวิทยาลัย อุ ปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ สภา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดารง
ตาแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ปฏิ บตั ิหน้าที่ นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต่อไป จนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ มีอยู่ในวันก่ อนวันที่
พระราชบัญ ญัติน้ ี ใช้บ ังคับ ท าหน้าที่ ตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายต่ อไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จภารกิ จ หรื อสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๗๕ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งอธิ การบดี ประธานประจากรรมการประจาสาขา กรรมการ
ประจาสาขา ผูอ้ านวยการสถาบัน ผูอ้ านวยการส านัก หรื อหัวหน้าหน่ วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มีฐานะ
เที ยบ เท่ าคณ ะ แล ะ ............... ของม ห าวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธ รรม าธิ ราช ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ใ นวัน ก่ อนวัน ที่ พ ระราชบัญ ญัติน้ ี ใช้บ ังคับ คงดารง
ตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้าบุ คคลดังกล่าวเป็ นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ภายใน .... ปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับและเมื่ อครบกาหนดแล้วไม่แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พน้ จาก
ตาแหน่ง
ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งรองหรื อผูช้ ่วยของผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ งคงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๗๖ การนับ วาระการดารงตาแหน่ งของอธิ ก ารบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ สถาบัน
ผูอ้ านวยการสานัก และหัวหน้าส่ วนงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อ
สานัก ให้นบั รวมวาระการดารงตาแหน่ งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ.๒๕๒๑
ด้วย
มาตรา ๗๗ ให้ส่วนราชการของมหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่ วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุ มตั ิและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่ งมีอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เป็ นส่ วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐

๒๖

มาตรา ๗๘ ให้ โอนบรรดาข้าราชการ ลู ก จ้างของส่ วนราชการ พนัก งานราชการ และ
พนักงานของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ.
๒๕๒๑ มาเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างของส่ วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติน้ ี
เพื่อประโยชน์ ในการบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการและลู กจ้างของส่ วนราชการ ตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็ นส่ วนราชการ และให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการดังกล่าวรับ
เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวช้อง และให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาหรื อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่ วนราชการมาใช้บงั คับ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่การนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่ วนราชการ มาใช้
บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ ี หรื อมีกรณี ที่ไม่อาจนามาใช้บงั คับได้ดว้ ยเหตุใดๆ
ให้การดาเนิ นการในส่ วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ ี หรื อในส่ วนที่ไม่อาจนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับดังกล่าวมาใช้ได้ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๙ ข้าราชการ หรื อลูกจ้าง ตามมาตรา ๗๘ ผูใ้ ด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย หรื อลู ก จ้า งของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ภายใน หนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ลู ก จ้า งของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ภายหลั ง ก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ ไ ม่ เกิ น หนึ่ งปี นั บ แต่ ว ัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็ นว่ามีความรู ้ ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ให้บรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ตอ้ งทดลอง
ปฏิบตั ิงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย หรื อลู ก จ้า งของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ภายหลั ง ก าหนดเวลาตาม (๒ ) แต่ ไ ม่ เกิ น สองปี นั บ แต่ ว ัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู ้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิท ยาลัย ก าหนด ให้ รับ เข้า ทดลองปฏิ บ ัติ ห น้าที่ เป็ นเวลาหนึ่ งปี เมื่ อพ้น ก าหนดแล้วเห็ น ว่ามี ค วาม
เหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก็ให้บรรจุได้
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(๔) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อลู ก จ้า งของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๓) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่า การรับบุคคลนี้ น้ นั
เข้าทางานจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอตั ราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่น
แสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้
ข้าราชการหรื อลู กจ้างของส่ วนราชการตามมาตรา ๗๘ ที่มิได้รับการบรรจุเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ยงั คงสถานะความเป็ นข้าราชการ หรื อ ลูกจ้างของส่ วนราชการ
มาตรา ๘๐ ผูซ้ ่ ึงมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๙ ให้ได้รับเงินเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิ การ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่
น้อยกว่า เงิ นเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิ การ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่เคยได้รับอยูก่ ่อนเข้าเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๑ ข้าราชการซึ่ งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕
และมาตรา ๗๙ ให้ถือว่าเป็ นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรื อยุบตาแหน่ งตามกฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับ
แต่วนั ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างของส่ วนราชการซึ่ งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ ให้ถือว่าเป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้า ราชการซึ่ งเป็ นสมาชิ ก กองทุ น บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการอยู่แ ล้ว ให้ มี สิ ท ธิ ข อเป็ น
สมาชิ กต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิ ได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผูใ้ ด้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ งได้รับสิ ทธิ ประโยซน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตดั สิ ทธิ ที่จะประกันตน ด้วยความ
สมัครใจ

๒๘

มาตรา ๘๒ ในระหว่างที่ ยงั ไม่ มีส ภาวิชาการตามมาตรา ๒๘ ให้ส ภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา ๗๔ หรื อคณะกรรมการที่ ส ภามหาวิท ยาลัยมอบหมาย ท าหน้าที่ ส ภาวิช าการจนกว่าจะได้มี ส ภา
วิชาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ในระหว่างที่ ยงั ไม่มีขอ้ บังคับเกี่ ยวกับการประชุ มสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๓ และ
ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การประชุ ม สภาวิ ช าการตามมาตรา ๒๘ ให้ น าข้อ บัง คับ ว่า ด้วยการประชุ ม ของสภา
มหาวิทยาลัยซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้อยู่
ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๓ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูใ่ นวันก่อนวันที่
พระราชบัญ ญัติน้ ี ใช้บ ัง คับ คงด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่าจะมี ผูด้ ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งต้องไม่เกิ นหนึ่ งปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๘๔ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่ง ........................ ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูใ่ นวัน ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
คงดารงตาแหน่ งต่อไป จนกว่าจะมี ผดู ้ ารงตาแหน่ ง ................................ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งต้องไม่
เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๘๕ ในระหว่างที่ยงั มีขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการตามมาตรา ๗๘ เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการดังกล่าว มีส่วน
ร่ วมในกิ จการสภาพนักงานโดยเท่าเที ยมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา ๘๖ ภายใต้บ ัง คับ มาตรา ๔๕ ให้ ค ณะกรรมการ .................................. และ
คณะกรรมการอื่นซึ่ งได้รับแต่งตั้งหรื อเลื อกตั้งตามพระราชบัญญัติสุโขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ หรื อ
ตามมติ สภามหาวิทยาลัย ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่ อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ทาหน้าที่ ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๕ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
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มาตรา ๘๗ ให้ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิ เศษ ศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พิ เศษ และอาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ น
ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิ เศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้ผูด้ ารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว คงดารงตาแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ ผู้ซ่ ึ งเป็ นอาจารย์พิ เศษของมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ตามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เป็ นอาจารย์
พิเศษ ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ ีจนครบกาหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาตรา ๘๘ สิ ทธิ ในการเข้าสู่ ตาแหน่ งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หรื อตาแหน่ งอื่นใดของข้าราชการหรื อพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗๘ หรื อเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา
๗๕ และมาตรา ๗๙ และสิ ทธิ ในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างของส่ วนราชการ มิให้เสี ยไปเพราะเหตุที่โอน
มาหรื อเปลี่ยนสถานภาพหรื อไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๙ ในกรณี ที่ตาแหน่ งข้าราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยว่าง
ลง ไม่วา่ จะว่างอยูก่ ่อนหรื อภายหลังวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ยบุ เลิกตาแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ตาแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นไปเป็ นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวเป็ นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๙๐ ให้ออกระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อประกาศ เพื่อปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้แล้วเสร็ จภายใน ... ปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ในระหว่างที่ยงั มิ ได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้นา พระราช
กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศ ซึ่ งออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี

๓๐

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

