ปรับแก้ตามข้อสังเกตของที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (21 เมย 58)

ร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. .....

๒

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. .....
--------------------------หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เหตุผล
โดยที่ส มควรส่ งเสริมให้ มหาวิท ยาลั ยของรัฐ พั ฒ นาไปสู่ การเป็น มหาวิทยาลั ยของรัฐที่ ไม่เป็ นส่ ว น
ราชการ แต่อยู่ในกากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัด
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องคานึ งถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓

(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ....
.................................
.................................
.................................
...........................................................................................................
.................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
............................................................................................................................. ............................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔

ม า ต ร า ๕ ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เป็นนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป
_________________
มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด
ยึ ด หลั ก การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา มี วัต ถุ ป ระสงค์ มุ่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพและเพิ่ ม พู น
วิท ยฐานะของประชาชน โดยให้ การศึกษา ทาการสอน วิจัย ให้ บ ริการทางวิช าการแก่สั งคม พั ฒ นาและ
ถ่ายทอดนวัตกรรม และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยคานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

๕

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้
(๑) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สานักงานอธิการบดี
(๓) คณะ
(๔) วิทยาลัย
(๕) สถาบัน
(๖) สานัก
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือสานัก เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยอีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้กาหนด
ฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสาคัญ
มาตรา ๑๐/๑ การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยงานภายในระดับผู้อานวยการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้
ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้น สู งหรือสถาบั นอื่ นที่ เข้าสมทบในมหาวิท ยาลั ย ให้ เป็น ไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๗ มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด การศึ ก ษาและ
ดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือขององค์การ
ระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลั ยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจั ดการศึกษาหรือ การยกเลิ กการจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง ให้ ทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๖

มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๑๔ เพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรา ๗ ให้ องค์กรที่มีห น้าที่กากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการ
จัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสิ่งจาเป็นในการดาเนิน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกับการจัดให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจากทีใ่ ห้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่กระทาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๗ อานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย หรือทานิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจาหน่าย
ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้
การจ าหน่ ายหรื อแลกเปลี่ ยนอสั งหาริม ทรัพ ย์ของมหาวิท ยาลั ย ให้ กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริก ารในการให้บริการภายใน
อานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาความตกลงและกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ
(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้า
เป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้ กู้ยืมเงิน การถือหุ้ น การเข้าเป็นหุ้ นส่วน การลงทุน หรือการร่วม
ลงทุน ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและ
ทุนเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
(๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องหรือ

๗

ต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย
(๘) ก าหนดค่ าตอบแทนหรื อ ค่ าตอบแทนพิ เศษ รวมทั้ งสวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๙) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑๐) ด าเนิ น กิจ การโทรคมนาคม วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุโทรทั ศ น์ โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ ให้การศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ
(๑๑) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๑๖ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งมีผบู้ ริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่มหาวิทยาลัย
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย
(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงิน อุดหนุ นทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจานวนที่
เพี ย งพอส าหรั บ ค่ าใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่ง มีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาล
พึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจาเป็นของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วน
เดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

๘

มาตรา ๑๗ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน อื่นของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า จะได้ ม าก่ อ นหรื อ หลั ง วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๙ ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใช้ เพื่ อประโยชน์ เกี่ ยวกั บ การศึ กษา การวิจั ย
การบริการทางวิชาการ การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทาง
ปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยใน
เรื่องทรัพย์สินอันเป็นของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๒๐ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต้องจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงิน และทรัพย์ สิน อื่น ที่มีผู้บริจาคให้ แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้ บริจาคให้
กาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมของผู้บริจาค หรือทายาท หากไม่มีทายาท
หรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การดาเนินการ
_________________
มาตรา ๒๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสามคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี ประธานสภาวิ ช าการ
ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๙

(๔) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี
ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาที่ทาการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก
(๖) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง เลื อ กจากพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก
คุณ สมบั ติ ลั กษณะต้องห้ าม หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจานวนหนึ่งคน และ
จากหน่วยงานที่กากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์จานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔)
(๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น อุปนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย และให้ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ าที่ แ ทนนายกสภามหาวิท ยาลั ย เมื่ อ นายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และในกรณีที่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้
สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย แต่งตั้ง รองอธิก ารบดี คนหนึ่ งเป็ น เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย โดย
คาแนะนาของอธิการบดี และให้ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒)(๔)
(๕) และ (๖) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับ
เลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑(๒) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็น นายกสภามหาวิทยาลัย หรือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้น
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

๑๐

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด และยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบ
วาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ ว ให้ผู้นั้น
อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แต่ ยั ง มิ ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ยั ง มิ ได้ ด าเนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ขึ้ น ใหม่ ให้ น ายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง
ปฏิบั ติ ห น้ าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลั ยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้น
ใหม่แล้ว
มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออก
ระเบียบและข้อบังคับสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือการ
ปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการ
จัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

๑๑

(๗) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก
(๙) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ลงทุนหรือร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๕ (๔) วรรคสอง
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิก
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ (๗)
(๑๖) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดี
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใดๆ
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกล่าวทาการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๔ เพื่อให้การดาเนินการของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามอานาจและหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
(๔) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล
(๕) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๖) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม อานาจและหน้าที่ วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการ

๑๒

ดาเนินงานและค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย
สถาบัน หรือสานัก และประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็ นเลขานุการ โดย
คาแนะนาของอธิการบดี
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน และการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง
หรือการยุบเลิก หน่วยงานภายในของส่วนงาน
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามอานาจและหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และตามมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้คาปรึกษาและข้ อแนะนา
แก่อธิการบดี
การประชุมและวิธีการดาเนิน งานของคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ ให้ มี ส ภาวิ ช าการ ประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน กรรมการซึ่ ง มาจาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้ อานวยการหรือผู้บ ริหารส่วนงานอื่น ที่มี ฐานะเที ยบเท่ า

จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้ มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
(๒) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทาจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย กากับและ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี

๑๓

(๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๖) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๗) อนุมัติการให้สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร
(๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูง หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดาเนินการวิจัยร่วมกับ สถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อัน
อยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
(๑๐) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาวินิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ

มาตรา ๒๙ การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๐ ให้ มีส ภาพนั กงาน ประกอบด้ ว ย ประธานและกรรมการ ซึ่งมาจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๑ สภาพนักงานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง
ปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

๑๔

มาตรา ๓๒ ให้ มีอธิการบดีเป็นผู้ บั งคับบัญ ชาสู งสุ ด และรับผิ ดชอบการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตาม
จานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๖
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
มาตรา ๓๕ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้ านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สาเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และได้ ท าการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ านการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ปี
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลัก ษณะ ต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๕

มาตรา ๓๖ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สานัก
(๔) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี
(๕) อนุ มั ติ การแต่งตั้ งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้ อ านวยการ รองหั ว หน้ าส่ ว นงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือสานัก และอาจารย์พิเศษ โดยคาแนะนาของ
คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิทยาลัย สานักหรือสถาบัน
(๖) จัดทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๗) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย
(๘) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๙) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองอธิการบดีเป็นผู้
รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้ รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการแทน

๑๖

มาตรา ๓๙ ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดขอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดี มีว าระการด ารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับ แต่งตั้ งใหม่ อีกได้ แต่จะด ารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ ในสถาบั น ส านั ก หรือส่ ว นงานที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่น ที่ มีฐ านะเที ย บเท่ าคณะ
วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก ให้มีผู้อานวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิด
ขอบการบริห ารงานของสถาบั น ส านั ก หรือส่ วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐ านะเทียบเท่ าคณะ วิท ยาลั ย
สถาบั น หรือส านั ก แล้ วแต่กรณี และจะให้ มีรองผู้อานวยการตามจานวนที่คณะกรรมการบริห ารมหาลั ย
กาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดขอบตามที่ผู้อานวยการมอบหมายก็ได้
ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งให้รองผู้อานวยการ พ้นจากตาแหน่งด้วย
คุณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการและรองผู้ อานวยการ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก จะดารงตาแหน่ง ดังกล่าวเกินหนึ่ง
ตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีกเพียงหนึ่งตาแหน่งแต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๒ การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จัดให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงาน และส่วนงานที่ไม่ได้มี
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จะจัดให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงานด้วยหรือไม่ก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก อธิการบดีจะมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี
ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสอง มีอานาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด

๑๗

มาตรา ๔๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอานาจ
ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่ ว งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนของผู้ ด ารงต าแ หน่ ง ต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ ง หรื อ
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทน ทาหน้าที่
กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทน

หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
_____________________
มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนงานต่างๆ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๘

มาตรา ๔๘ ให้ อ ธิ ก ารบดี จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการประเมินในการ
อุทธรณ์ รวมทั้งต้ องจั ดให้ มีกระบวนการพั ฒ นาผู้ ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลั ยให้ มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอุ ท ธรณ์ และกระบวนการพั ฒ นา ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย

หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
__________________
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้ ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความ
เป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๕๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดทางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยความเห็ น ชอบของส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องมหาวิท ยาลั ย และให้ ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี
มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียก
ให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ ตามความ
จาเป็น

๑๙

มาตรา ๕๓ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี จั ด ท ารายงานผลการสอบบั ญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้ มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทาการ
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้ สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
และแผนงานที่จะจัดทาในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๕๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หมวด ๕
การกากับดูแล
_____________
มาตรา ๕๕ รัฐมนตรีมีอานาจและหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ในมาตรา ๗ และให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของรัฐบาลหรือ มติ คณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

หมวด ๖
ตาแหน่งทางวิชาการ
_______________
มาตรา ๕๗ คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๒๐

(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์ นั้ น จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วยก็ได้ โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จากผู้ซึ่งมิได้
เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่ ง ไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยคาแนะนาของสภาวิชาการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของหัวหน้า
ส่วนงาน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ บุ คคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ หรื อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้
ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว เป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

๒๑

การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้
(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)
การใช้ คาน าหน้ านามและการใช้ อัก ษรย่ อค าน าหน้ านามส าหรับ ต าแหน่ งทางวิ ช าการที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่งซึ่งแสดงถึงความชานาญหรือความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการเป็นพิเศษก็ได้ โดยออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
________________
มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต

ใช้อักษรย่อ ด.
ใช้อักษรย่อ ม.
ใช้อักษรย่อ บ.

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลั ยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
หรือวุฒิ บั ตรในสาชาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้ ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้ นใด และจะใช้อักษร
ย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้

๒๒

มาตรา ๖๖ สภามหาวิท ยาลั ย อาจออกข้ อ บั งคั บ กาหนดให้ มี ป ระกาศนี ย บั ต รชั้น ต่ างๆ
อนุปริญญา สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ก็ได้ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ออกให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาในสาขาวิช าใด สาขาวิช าหนึ่ ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงชั้นได้รับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษ
(๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชา
(๖) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็ นว่า
ทรงคุณ วุฒิ สมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ ปริญ ญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจาผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมาย
แสดงวิ ท ยฐานะของผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริญ ญา
ประกาศนียบัตร และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่าง
ใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าว ที่
มิ ใช่ เพื่ อ ประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จาก
มหาวิทยาลัย
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มาตรา ๗๐ มหาวิท ยาลั ยอาจกาหนดให้ มีเครื่องแบบ เครื่อ งหมาย เครื่องแต่งกายของ
นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
_____________
มาตรา ๗๑ ผู้ ใ ดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร หรือมีตาแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ
ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญ ลั กษณ์ ของมหาวิท ยาลั ยหรือส่ วนงานของมหาวิทยาลั ย
ปลอม หรือซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสอง
ถ้าผู้ กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิ ดตาม (๒) ด้วย ให้ ล งโทษตาม (๒) แต่
กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
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บทเฉพาะกาล
____________
มาตรา ๗๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็น
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๔ ให้ น ายกสภามหาวิท ยาลั ย อุ ปนายกสภามหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดารง
ตาแหน่ งอยู่ ในวันก่อนวัน ที่พระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติห น้าที่นายกสภามหาวิทยาลั ย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการที่ สภามหาวิท ยาลั ยแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ท าหน้ าที่ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมายต่ อ ไปจนกว่าจะแล้ ว เสร็จภารกิ จ หรือ มี ส ภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ให้ผู้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา กรรมการ
ประจ าสาขาวิช า ผู้ อานวยการสถาบั น และผู้ อานวยการส านั ก ของมหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ คงดารง
ตาแหน่งต่อไปจนกว่าครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และเมื่อครบกาหนดแล้วไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากตาแหน่ง
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดารงตาแหน่ง คงดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ดารง
ตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ เลขานุการสถาบัน และ
เลขานุการสานัก อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย ให้ดารงตาแหน่ง
ต่ อ ไป แต่ ห ากไม่ แ สดงเจตนาเปลี่ ย นสถานะภาพเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ภายในสามปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้บั งคับ ให้ ผู้ นั้ น พ้ น จากต าแหน่ ง เว้ น แต่ต าแหน่ งดังกล่ าวจะถูก ยุบ เลิ ก ก่อ นเวลาวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๗ ให้ นั บ เวลาการด ารงต าแหน่ ง ของผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี ประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชา ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
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ฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือสานัก ซึ่งเคยดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๒๑ รวมอยู่ในวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือสานัก ตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย
มาตรา ๗๘ ให้ ส่ ว นราชการของมหาวิท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๗๙ ให้ โ อนบรรดาข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ และพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ มาเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน
ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิ น งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงิน เดือน ค่าจ้างประจ า และเงิน อื่น ที่เกี่ย วข้ อง และให้ นากฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่การนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ มาใช้
บังคับตามวรรคสอง ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้
การดาเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๐ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ตามมาตรา ๗๙ ผู้ใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ภ ายใน หนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน นั บแต่วัน ที่พระราชบัญ ญั ตินี้ใช้บังคับ ให้ มหาวิทยาลั ย
ดาเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้บรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
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(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้รับเข้า
ทดลองปฏิบัติห น้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นกาหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก็ให้บรรจุได้
(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๓) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่า การรับบุคคลนี้นั้นเข้าทางานจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้
ข้าราชการหรือลู กจ้ างของส่ วนราชการตามมาตรา ๗๙ ที่มิได้รับ การบรรจุเป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
มาตรา ๘๑ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๗๙ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิ การ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าเงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๒ ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ ให้
ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ใด้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๘๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๗ ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา
๗๔ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทาหน้าที่สภาวิชาการจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างที่ยั งไม่มีข้ อบั งคับ เกี่ย วกั บการประชุม สภามหาวิทยาลั ย ตามมาตรา ๒๙ และ
ข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การประชุ ม สภาวิ ช าการตามมาตรา ๒๗ ให้ น าข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ของสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๔ ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการและกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่
เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙ เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าว มีส่วน
ร่วมในกิจ การสภาพนั กงานโดยเท่าเทีย มกับ พนั กงานมหาวิทยาลั ยด้ว ย ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๖ ให้ ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์พิ เศษ และอาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ น
ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว คงดารงตาแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ผู้ ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ พิ เศษของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาตรา ๘๗ สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗๗ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๙ และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือ
เปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง
ไม่ ว่าจะว่างอยู่ ก่ อนหรื อภายหลั งวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ยุบ เลิ ก ตาแหน่ งนั้ น และให้ โอนอัต รา
ตาแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
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ประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๙ ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ อ อกระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรื อ ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าพระราช
กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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