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

บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ..... 

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

 

หลกัการ 

 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

เหตุผล 

 

โดยทีส่มควรส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัของรัฐพฒันาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่

อยู่ในก ากบัของรัฐ เพือ่ประโยชน์ในการบริหารจัดการทีเ่ป็นอสิระและ มีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จะต้องค านึงถึงความเป็นอสิระและความเป็นเลิศทาง   วชิาการ สมควรปรับปรุงการบริหาร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ร่าง 

พระราชบญัญติั 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. .... 

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

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

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

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

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

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

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

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้

 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

  “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 “คณะกรรมการบ ริห ารมหาวิทยาลัย ” หมายความ ว่า  คณ ะกรรมการบ ริห าร 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

   “สภาวชิาการ” หมายความวา่ สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

   “สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงาน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     



๓ 

 

       “พนกังานมหาวทิยาลยั”หมายความวา่ พนกังานมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

       “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและ

ลูกจ้างของส่วนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั และลูกจ้างของมหาวทิยาลยั  

       “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

 

มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั สุโขทยั     

ธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามพระราชบญัญติัน้ี และเป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป  
_________________ 

  มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยยึดหลัก

การศึกษาตลอดชีวิต เปิดโอกาสทางการศึกษา มุ่งพฒันาคุณภาพและเพิ่มพูนวิทยฐานะของประชาชน                

มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจยั ให้บริการทาง

วชิาการแก่สังคม พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

  การจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชว้ธีิการเรียนการสอนทางไกลเป็นหลกั 

 

  มาตรา ๘  การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง(๑) 

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

(๒) ความเป็นเลิศทางวชิาการควบคู่ไปกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

(๔) ความรับผดิชอบต่อรัฐและสังคม 



๔ 

 

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการ 

(๖) การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๙  มหาวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนงาน ดงัน้ี  

(๑) ส านกังานสภามหาวทิยาลยั     

(๒) ส่วนงานบริหารมหาวทิยาลยั       

(๓) ส่วนงานวชิาการ 

(๔) ส่วนงานสนบัสนุนงานวชิาการ      

(๕) ส่วนงานอ่ืน  

  

มหาวทิยาลยัอาจใหมี้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั 

 หรือส านกั เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา ๗ เป็นส่วนงาน ของมหาวทิยาลยัอีกได ้

  มาตรา ๑๐  การจดัตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจดัตั้งและการรวมส่วนงาน ให้ก าหนด

ฐานะและภาระหนา้ท่ีของส่วนงานนั้นดว้ย 

               การจดัตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยบุเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้

ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และในกรณีการจดัตั้งและการรวมหน่วยงานภายในของส่วนงาน ให้

ก าหนดภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานภายในนั้นดว้ย 

  มาตรา ๑๑  ภายใตว้ตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลยัอาจรับสถานศึกษาขั้นสูง หรือ

สถาบนัอ่ืนเขา้สมทบในมหาวทิยาลยัก็ได ้และมีอ านาจใหป้ริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ขั้นหน่ึง

ขั้นใดแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัสมทบนั้นได ้

               การรับเขา้สมทบหรือยกเลิกการสมทบซ่ึงสถานศึกษาขั้นสูงหรือสถาบนัอ่ืนตามวรรคหน่ึง 

ใหท้  าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

               การควบคุมสถานศึกษาขั้นสูงหรือสถาบนัอ่ืนท่ีเขา้สมทบในมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

  มาตรา ๑๒   ภายใต้ว ัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและ 

ด าเนินการวิจยัร่วมกบัสถานศึกษาขั้นสูงหรือสถาบนัวิจยัอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององคก์าร



๕ 

 

ระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรขั้นหน่ึงขั้นใดร่วมกบัสถานศึกษาขั้นสูงนั้นแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาได ้

              การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นประกาศ ของ

มหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

               การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหท้  าเป็นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

  มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลยัไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

แรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ แต่พนกังานมหาวิทยาลยัตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและประโยชน์

ตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน (เดิมมตรา ๑๙) 

  มาตรา ๑๓/๑ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการศึกษาตามมาตรา ๗ ใหอ้งคก์รของรัฐท่ีเป็น

อิสระท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และกิจการอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง สนบัสนุนการจดัสรรคล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการส่งวิทยุโทรคมนาคม วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ 

และส่ิงจ าเป็นในการด าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่มหาวทิยาลยั รวมทั้งใหห้น่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีใน

การจดัโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สนบัสนุนการจดัโครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลยั

ในลักษณะเดียวกับการจัดให้แก่หน่วยงานของรัฐ และก าหนดค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีไม่เกินอตัราท่ี

สนบัสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ (ยงัคงไว้หรือไม่) 

  มาตรา ๑๔  มหาวทิยาลยัมีอ านาจและหนา้ท่ีกระท าการต่างๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้น

มาตรา ๗ อ านาจและหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 

                (๑) ซ้ือ ขาย จา้ง รับจา้ง สร้าง จดัหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน 

และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวทิยาลยั ตลอดจน ถือกรรมสิทธิ  มีสิทธิ

ครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ

จ าหน่ายทรัพยสิ์นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

                 การจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ

อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์หจ้  าหน่ายหรือแลกเปล่ียนได ้

                (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการในการใหบ้ริการภายใน

อ านาจหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการนั้น 

       (๓) ร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกบัองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

หรือระหวา่งประเทศ 



๖ 

 

                 (๔) กูย้ืมเงินและให้กูย้ืมเงินโดยมีหลกัประกนัดว้ยบุคคลหรือทรัพยสิ์น การถือหุ้น การเขา้

เป็นหุน้ส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวทิยาลยั 

  การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืมเงิน การถือหุ้น การเขา้เป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 

ถา้เป็นจ านวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีก าหนด ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

                 (๕) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

                 (๖) จดัให้มีกองทุนเพื่อนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์รวมทั้งจดัให้มีทุนเพื่อการศึกษาและทุน

เพื่อการวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ 

       (๗) จดัตั้งหรือร่วมกบับุคคลอ่ืนในการจดัตั้งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อด าเนินการตาม

วตัถุประสงคใ์นมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการท่ี

เก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบักิจการของมหาวิทยาลยั หรือน าผลการคน้ควา้วิจยัไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์ 

เพื่อเป็นรายไดข้องมหาวทิยาลยั 

                 (๘) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และ

ประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

                (๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ 

มหาวทิยาลยั และท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 

  (๑) จดัใหมี้การพฒันาทางวชิาการและบุคลากรมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

(๒) ด าเนินกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โครงข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการทางวชิาการและการใหก้ารศึกษา 

มาตรา ๑๕ รายไดข้องมหาวทิยาลยั มีดงัน้ี 

 (๑) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เป็นรายปี 

(๒) เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของ มหาวทิยาลยั 

(๔) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพยสิ์น 

ของมหาวทิยาลยั 

(๕) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมาจากการใชท่ี้ราชพสัดุ หรือจดัหาประโยชน์ ในท่ี 

ราชพสัดุซ่ึงมหาวทิยาลยัปกครอง ดูแล ใช ้หรือจดัหาประโยชน์ 

(๖) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวทิยาลยัจดัตั้งข้ึน และรายไดห้รือผลประโยชน์ จาก 



๗ 

 

กองทุนดงักล่าว 

(๗) รายไดห้รือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน 

เงินอุดหนุนทัว่ไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจดัสรรให้แก่มหาวิทยาลยัโดยตรง เป็นจ านวนท่ี

เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการพฒันา

มหาวทิยาลยั เพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา 

             รายได้ของมหาวิทยาลยัไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย          

วา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

 ในกรณีท่ีรายไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ของ

มหาวิทยาลยัและค่าภาระต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลยัไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได ้รัฐบาลพึง

จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวทิยาลยัตามความจ าเป็นของมหาวทิยาลยั 

 ในกรณีท่ีรัฐบาลไดป้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน

ใดแก่ขา้ราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยใน

สัดส่วนเดียวกนั เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยัดว้ย 

  มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผูท่ี้มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ใน

มหาวทิยาลยัและนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผูใ้ดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์มหาวิทยาลยัไดม้าจากการให้ หรือซ้ือดว้ย เงินรายได้

ของมหาวิทยาลยั หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั หรือไดม้าโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ

และใหเ้ป็นกรรมสิทธิ ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๗/๑ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์มหาวิทยาลยัไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้ หรือซ้ือดว้ยเงิน

รายไดข้องมหาวิทยาลยั หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัหรือไดม้าโดยวิธีอ่ืน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะ

ไดม้าก่อนหรือหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ หรือสิทธิ

ครอบครองของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๘  ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัท่ีใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั การ

บริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยตรง  ไม่อยูใ่นความ  รับผิดแห่งการบงัคบัคดีทั้ง



๘ 

 

ปวง รวมทั้งการบงัคบัทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายคุวามหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นขอ้

ต่อสู้กบัมหาวทิยาลยัในเร่ืองทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัมิได ้

มาตรา ๑๙ บรรดารายไดแ้ละทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั ตอ้งจดัการให้บรรลุ วตัถุประสงค์

ของมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๗ 

เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่มหาวทิยาลยัตอ้งจดัการตามเง่ือนไขท่ีผูอุ้ทิศให ้ก าหนด

ไว ้แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูอุ้ทิศให ้หรือทายาท 

หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

_________________ 
 

มาตรา ๒๐ ใหมี้สภามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย  

(๑) นายกสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง  

(๒) กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจ านวนสิบเอด็คนซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้ งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  (เพิ่มผูท้รงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ

จ านวนหน่ึงคน) 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลยั ประธานสภาวิชาการ ประธานสภาพนกังาน นายกสมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ในพระ

ราชูปถมัภส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

(๕) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติหรือผูแ้ทน (ควรอยูใ่นกลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิเน่ืองจากต าแหน่งน้ีกฎหมายอาจจะมีการแกไ้ขเปล่ืยน

แปลง) 

(๔) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ านวน หน่ึงคน ซ่ึงเลือกจากสภาวชิาการ 

 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน หน่ึงคน ซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งคณบดี 

ผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั หรือส านกั  



๙ 

 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวน หน่ึงคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยป์ระจ าท่ีท าการสอน

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ห้าปี และมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้ส่วนงานท่ี

เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั หรือส านกั 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวน หน่ึงคน ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลยั สาย

สนบัสนุนท่ีปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ห้าปี และมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ 

หรือหวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั หรือส านกั 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภา

มหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุตาม (๒) ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ตอ้งสรรหากรรมการสภา

มหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหน่ึงคน 

คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๔) (๕) (๖) และ 

(๗) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็น    อุปนายก

สภามหาวิทยาลยั และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั เม่ือนายกสภา

มหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้หรือเม่ือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั และในกรณีท่ีอุป

นายกสภามหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้หรือเม่ือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลยั ให้

สภามหาวทิยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุคนหน่ึงท าหนา้ท่ีแทนนายกสภามหาวทิยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให้

ผูอ้  านวยการส านกังานสภามหาวทิยาลยัเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๒๐ (๒)(๔) 

(๕) (๖) และ (๗) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง หรืออาจ

ไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย และ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๒๐(๒) (๔) (๕) (๖) และ(๗) พน้จากต าแหน่งเม่ือ  

(๑) ตาย  

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวทิยาลยัมีมติใหถ้อดถอน 

(๔) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัในประเภทนั้น  

(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  



๑๐ 

 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

ในกรณีท่ีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัวา่งลงไม่วา่ดว้ย

เหตุใด และยงัมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภ ามหาวิทยาลัยแทน

ต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้ภามหาวทิยาลยัประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวทิยาลยัเท่าท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัพน้จากต าแหน่ง ก่อนครบ

วาระและไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง หรือไดมี้การด าเนินการให้ผูใ้ดด ารงต าแหน่งแทนแลว้ ให้ผู ้

นั้นอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน แต่ถา้วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยูน่อ้ยกวา่

เกา้สิบวนั จะไม่ด าเนินการใหมี้ผูด้  ารงต าแหน่งแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

แต่ยงัมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคุณวุฒิหรือยงัมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการ สภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม่ ให้นายกสภา

มหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัอ่ืนซ่ึงพน้จากต าแหน่ง

ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป พลางก่อนจนกวา่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยัหรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ หรือไดมี้การด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลยัอ่ืน

ข้ึนใหม่แลว้ 

มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ี ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

มหาวทิยาลยั อ านาจและหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 

(๑) ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของมหาวทิยาลยั 

(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลยั เป็นผูอ้อก

ระเบียบและขอ้บงัคบัส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ืองๆ ไปก็ได ้

(๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้ นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบตัร ทั้งของมหาวิทยาลยัและท่ีมหาวิทยาลยัจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาขั้น

สูงหรือสถาบนัอ่ืน รวมทั้งอนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัดิ  

(๔) อนุมติัการจดัตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง    การแบ่งหรือ

การปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดงักล่าว 



๑๑ 

 

(๕) อนุมติัการรับเขา้สมทบ การจดัการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ   การยกเลิก

การจดัการศึกษาร่วมของสถานศึกษาขั้นสูงหรือสถาบนัอ่ืน 

(๖) อนุมติัหลกัสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการ

ยกเลิกหลกัสูตรการศึกษา 

(๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก

สภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ อธิการบดี ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั สถาบนั หรือส านกั ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๙) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั  

(๑๐) ก าหนดนโยบายและวธีิการเก่ียวกบัการจดัหารายได ้จดัหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 

(๑๑) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารการเงิน การพสัดุ และ ทรัพยสิ์น

ของมหาวทิยาลยั 

(๑๒) อนุมติัการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยั      

(๑๓) อนุมติัการกูย้ืมเงินและให้กูย้ืมเงิน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ 

(๔) วรรคสอง 

(๑๔) อนุมติัการจดัตั้งหรือร่วมกบับุคคลอ่ืนในการจดัตั้งองคก์รท่ีเป็นนิติบุคคล หรือยกเลิก

นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๔ (๖) 

(๑๕) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวทิยาลยั และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๑๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ หรือ

หวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั หรือส านกั 

(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อกระท าการ

ใดๆ  อันอยู่ ในอ าน าจและหน้า ท่ี ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้ งมอบอ านาจให้ คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดงักล่าวท าการแทน แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

(๑๘) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผูใ้ด

โดยเฉพาะ 

 



๑๒ 

 

มาตรา ๒๓   การประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าปรึกษาและสนบัสนุนการ

ด าเนินกิจการของมหาวทิยาลยั 

จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากแหน่ง

ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย อธิการบดี เป็นประธาน 

รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั 

สถาบนั หรือส านกั และประธานสภาพนกังาน เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดีคนหน่ึง 

เป็นเลขานุการ โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

มาตรา ๒๖   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าท่ี เก่ียวกับการเสนอ

แผนพฒันามหาวิทยาลยั พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลัย พิจารณา

เก่ียวกับการจดัตั้ ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน และการจดัตั้ ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิก 

หน่วยงานภายในของส่วนงาน ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของ

มหาวทิยาลยั ใหค้  าปรึกษาและขอ้แนะน าแก่อธิการบดี ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๗  การประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๘  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบดว้ย ประธานสภาวิชาการ และกรรมการ ซ่ึงมาจาก

ผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 



๑๓ 

 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น จาก

ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ

วชิาการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๙  สภาวชิาการมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อ

อธิการบดี 

(๒) ก าหนดและก ากบัดูแลคุณภาพและมาตรฐานวชิาการของมหาวทิยาลยั 

(๓) จดัท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยั และดูแล

ใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าว 

(๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

พฒันาทางวชิาการเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเป็นประจ าทุกปี 

(๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 

รวมทั้ง การปรับปรุง การยบุรวม และการยกเลิกหลกัสูตรการศึกษา 

(๖) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบตัร ต่อสภามหาวทิยาลยั 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการรับเข้าสบทบหรือการยกเลิกการสมทบของ

สถานศึกษาชั้ นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบนัวจิยัอ่ืนตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวทิยาลยั 

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระท าการใดๆ 

อนัอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการวชิาการ 

(๙) ให้ค  าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยั หรืออธิการบดี

มอบหมาย 

มาตรา ๓๐ ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงาน และกรรมการ สภา

พนกังาน ซ่ึงมาจากพนกังานมหาวทิยาลยั 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น จาก

ต าแหน่งของประธานสภาพนกังานและกรรมการสภาพนกังาน ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของ

สภาพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 



๑๔ 

 

มาตรา ๓๑ สภาพนกังานมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(๑) ให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน าแก่สภามหาวทิยาลยัและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง

ปวงของมหาวทิยาลยั 

(๒) ช่วยเหลือ สนบัสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

(๓) สร้างและส่งเสริมความสามคัคีของพนกังานมหาวทิยาลยั 

(๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนกังานมหาวทิยาลยั  

(๕) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยัหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๒  ให้มีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี 

ตามจ านวนท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผดิชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได ้

มาตรา ๓๓  อธิการบดีนั้น จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า ของสภา

มหาวทิยาลยัจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๕ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาอธิการบดี ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

รองอธิการบดีนั้นใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผูมี้คุณสมบติั

ตามมาตรา ๓๖  

ผูช่้วยอธิการบดีนั้น ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และจะทรงพระกรุณา โปรด

เกลา้ฯ แต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้

เม่ืออธิการบดีพน้จากต าแหน่งใหร้องอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากต าแหน่งดว้ย  

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพน้จากต าแหน่งเม่ือ  

(๑) ตาย  

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๕  

(๔) สภามหาวทิยาลยัมีมติใหถ้อดถอน  

(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา ๓๕ อธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี  



๑๕ 

 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าชั้ นปริญญาเอกหรือเทียบเท่ าจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมี

ประสบการณ์ดา้นการบริหารอ่ืนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ี

สภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้ าการสอนหรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ห้าปี ใน

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอ่ืน 

ตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 

นอกจากคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง อธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืน และไม่มีลกัษณะ ตอ้งหา้ม

ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๖ รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีตอ้งส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 

มาตรา ๓๗  อธิการบดีเป็นผูแ้ทนของมหาวิทยาลยัในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจและ

หนา้ท่ี ดงัน้ี 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ขอ้ก าหนด ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นอ่ืนของมหาวิทยาลยั ให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และประกาศของมหาวทิยาลยั 

(๓) ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ผูอ้  านวยการ และหวัหนา้

ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั 

(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอ้  านวยการ รองหัวหน้า ส่วน

งานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั หรือส านกั และอาจารยพ์ิเศษ  

(๕) จดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัและปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

(๖) จดัหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินภารกิจของมหาวทิยาลยั  



๑๖ 

 

(๗) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยัต่อสภามหาวทิยาลยั 

(๘) จดัท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  

(๙) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนด และประกาศ ของ

มหาวทิยาลยั หรือตามท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองอธิการบดีเป็นผู ้

รักษาการแทน  ถา้มีรองอธิการบดีหลายคน ใหร้องอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน ถา้

อธิการบดีมิไดม้อบหมาย ใหร้องอธิการบดีท่ีมีอาวโุสสูงสุดเป็นผูรั้กษาการแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผูรั้กษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง 

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๕ เป็นผูรั้กษาการ

แทน 

(มาตรา ๓๙  ใน ........... หน่ึง ให้มีส านกังาน ...........  โดยมี ...............             คนหน่ึงซ่ึง

อธิการบดีแต่งตั้ง  เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบการบริหารงานของ ............. ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนตามท่ีอธิการบดี

มอบหมาย) ก าหนดอ านาจหน้าทีก่ารบริหารศูนย์วทิยพฒันา 

มาตรา ๔๐  ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีคนหน่ึงซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น 

ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิขอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลยั และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนท่ีสภา

มหาวทิยาลยัก าหนด เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผดิขอบตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได ้

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้  แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้เม่ือคณบดีพน้จากต าแหน่ง ใหร้องคณบดี พน้จากต าแหน่งดว้ย 

คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมาตรา ๔๑ ผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี หวัหนา้ส่วน
งานหรือรองหวัหนา้ส่วนงาน จะด ารงต าแหน่งเกินกวา่หน่ึงต าแหน่งในขณะเดียวกนัไม่ได ้

ผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงจะรักษาการแทนต าแหน่งดงักล่าวไดอี้กเพียงหน่ึงต าแหน่ง
แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสินวนั 

 
มาตรา ๔๑  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วทิยาลยั สถาบนั หรือส านกั ใหมี้ผูอ้  านวยการคนหน่ึงซ่ึงสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชา และรับ
ผิดขอบการบริหารงานของสถาบนั ส านกั หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั 



๑๗ 

 

สถาบนั หรือส านกั แลว้แต่กรณี และจะใหมี้รองผูอ้  านวยการตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยั ก าหนด เพื่อท า
หนา้ท่ีและรับผดิขอบตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมายก็ได ้

ผูอ้  านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได้ เม่ือผูอ้  านวยการพน้จากต าแหน่งให้รองผูอ้  านวยการ พน้จาก
ต าแหน่งดว้ย 

คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๒  ผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ หัวหน้าส่วน
งานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั สถาบนั หรือส านัก จะด ารงต าแหน่ง ดงักล่าวเกิน
หน่ึงต าแหน่งในขณะเดียวกนัมิได ้

ผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงจะรักษาการแทนต าแหน่งดงักล่าวไดอี้กเพียงหน่ึง ต าแหน่ง
แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

มาตรา ๔๓  การจดัระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
มหาวทิยาลยั 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในคณะ วิทยาลยั สถาบนั ส านกั หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั สถาบนั หรือส านกั อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผูด้  ารงต าแหน่ง 
คณบดี ผูอ้  านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั สถาบนั หรือ
ส านกั ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได ้

ใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนตามวรรคสอง มีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีอธิการบดีก าหนด 
มาตรา ๔๔ นอกจากท่ีบญัญติัไวแ้ล้วในพระราชบญัญัติน้ี การรักษาการแทน การมอบ

อ านาจให้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนของผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ ใน
มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง หรือ
ก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าท่ีใด ให้ผูรั้กษาการแทน ท า
หน้าท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวก บผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในระหวา่งรักษาการ
แทน 

 
หมวด ๓ 

การประกนัคุณภาพและการประเมิน 

_____________________ 



๑๘ 

 

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป ตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยจดัให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

 ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๗ ให้สภาวิชาการจดัใหมี้การประเมินหลกัสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และ

การจดัผลตามหลกัสูตรนั้น ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อด าเนินการ

ตามมาตรา ๒๙ (๕) 

  มาตรา ๔๘  ให้สภามหาวิทยาลยัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของอธิการบดี 

และหวัหนา้ส่วนงานต่างๆ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

  มาตรา ๔๙  ให้อธิการบดีจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงาน   ใน

มหาวทิยาลยั ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

  ในการประเมินผลการปฏิบติังานตามวรรคหน่ึง ตอ้งใหโ้อกาสผูไ้ม่ผา่นการประเมินในการ

อุทธรณ์ รวมทั้งตอ้งจดัให้มีกระบวนการพฒันาผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี

เหมาะสม ทั้งดา้นการปฏิบติังานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพท่ีสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

ได ้

  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
__________________ 

 



๑๙ 

 

มาตรา ๕๐ ให้มหาวิทยาลยัวางและรักษาไวซ่ึ้งระบบบญัชีอนัถูกตอ้ง แยกตาม  ส่วนงาน

ของมหาวิทยาลยั มีสมุดบญัชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย ์หน้ี ทุน รายได ้และค่าใช้จ่ายตาม

ความเป็นจริง  พร้อมด้วยขอ้ความอนัเป็นท่ีมาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบญัชีภายในเป็น

ประจ า 

 การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

มาตรา ๕๑ ใหม้หาวทิยาลยัจดัท างบการเงิน และบญัชีรายรับและรายจ่ายส่งผูส้อบบญัชีของ

มหาวทิยาลยัภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 

 วนัเร่ิมและวนัส้ินปีบญัชีของมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๕๒ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยั และให้ท า

การตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของมหาวทิยาลยัทุกรอบปีบญัชี 

มาตรา ๕๓ ให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั เพื่อการน้ีให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และ

เรียกให้ส่งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัเป็นการเพิ่มเติมได ้ตาม

ความจ าเป็น 

มาตรา ๕๔ ให้ผูส้อบบัญชีจดัท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ  สภา

มหาวทิยาลยัภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี เพื่อสภามหาวทิยาลยัเสนอต่อรัฐมนตรี 

 ให้มหาวิทยาลยัเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีท่ีส้ินไปนั้น แสดงบญัชีงบดุล บญัชีท าการ 

และบญัชีรายรับและรายจ่ายท่ีผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลยัในปีท่ีล่วงมา 

และแผนงานท่ีจะจดัท าในปีต่อไปภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 

มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

หมวด ๕ 

การก ากบัดูแล 
_____________ 



๒๐ 

 

มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าท่ีก ากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ

มหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการด าเนินกิจการของ

มหาวทิยาลยั ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมใหรั้ฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรี

วนิิจฉยัเป็นประการใดแลว้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี 

ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 

หมวด ๖ 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
_______________ 

มาตรา ๕๘ คณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยัมีต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 

(๑) ศาสตราจารย ์

(๒) รองศาสตราจารย ์

(๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(๔) อาจารย ์

ศาสตราจารย์นั้ น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งโดยค าแนะน าของสภา

มหาวทิยาลยั 

สภามหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนดว้ยก็ได ้โดยท า

เป็นประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยพ์ิเศษนั้น จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากผูซ่ึ้งมิได้

เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัโดยค าแนะน าของสภามหาวทิยาลยั 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 



๒๑ 

 

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารยซ่ึ์งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ และพน้จาก

ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาท่ี

ศาสตราจารยผ์ูน้ั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได ้

คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๑   สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งผู ้ซ่ึ งมี คุณสมบัติ เหมาะสมและมิได้เป็น 

ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเป็นรองศาสตราจารยพ์ิเศษและผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษได ้โดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการวชิาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นอาจารยพ์ิเศษได้โดยค าแนะน าของ

หวัหนา้ส่วนงาน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู ้ช่วย

ศาสตราจารยพ์ิเศษ และอาจารยพ์ิเศษใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๒  บุคคลใดไดรั้บพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้มีสิทธิใช้

ต าแหน่งทางวิชาการดงักล่าว     เป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไปการใช้ค  าน าหน้านาม

ตามความในวรรคหน่ึง ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ดงัต่อไปน้ี 

การใชค้  าน าหนา้นามตามความในวรรคหน่ึง ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ ดงัน้ี 

 (๑) ศาสตราจารย ์   ใชอ้กัษรยอ่ ศ. 

 (๒) ศาสตราจารยพ์ิเศษ   ใชอ้กัษรยอ่ ศ. (พิเศษ) 

 (๓) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  ใชอ้กัษรยอ่ ศ. (เกียรติคุณ) 

 (๔) รองศาสตราจารย ์   ใชอ้กัษรยอ่ รศ. 

 (๕) รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ใชอ้กัษรยอ่ รศ. (พิเศษ) 

 (๖) ผูช่้วยศาสตราจารย ์   ใชอ้กัษรยอ่ ผศ. 

 (๗) ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  ใชอ้กัษรยอ่ ผศ. (พิเศษ) 

การใช้ค  าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่ง            

ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัมาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลยัอาจ



๒๒ 

 

ก าหนดให้มีต าแหน่งซ่ึงแสดงถึงความช านาญหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการเป็นพิเศษก็ได ้โดยออกเป็น

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 

หมวด ๗ 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 

________________ 

มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา่ ดุษฎีบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ด. 

ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต  ใชอ้กัษรยอ่ บ. 

มาตรา ๖๔  มหาวทิยาลยัมีอ านาจใหป้ริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ในสาชาวชิา

ท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลยั และร่วมให้ปริญญาในสาชาวิชาท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาชั้นสูง

อ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรชั้นใด และจะใช้

อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

  

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดให้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองก็ได ้

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลยัอาจออกข้อบงัคบัก าหนดให้มีประกาศนียบตัชั้นต่างๆ และ

อนุปริญญาก็ได ้ดงัน้ี 

 (๑) ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

หน่ึงภายหลงัท่ีไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่าแลว้ 

 (๒) ประกาศนียบตัรบณัฑิต ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง

ภายหลงัท่ีไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแลว้ 

 (๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงก่อนถึงชั้นไดรั้บ

ปริญญาตรี  



๒๓ 

 

(๔) ประกาศนียบตัรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาหรือวิจยัเฉพาะวิชมาตรา ๖๓ 

สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดให้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองก็ได ้

มาตรา ๖๗  มหาวิทยาลยัมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศกัดิ แก่ผูซ่ึ้งสภามหาวิทยาลยัเห็นว่า 

ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดงักล่าวแก่คณาจารยป์ระจ า      ผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ 

ในมหาวทิยาลยั นายกสภามหาวทิยาลยั หรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได ้ 

 ชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัดิ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีครุยวทิยฐานะหรือเข็มวทิยฐานะ เป็นเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา และ

ประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่ง

กรรมการสภามหาวทิยาลยั ครุยประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั

ก็ได ้  

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจ าต าแหน่ง ใหท้  าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไข

อยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๙  มหาวทิยาลยัอาจก าหนดใหมี้ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของ มหาวทิยาลยั

หรือส่วนงานของมหาวทิยาลยัก็ได ้โดยท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชต้รา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อการคา้ หรือการใชส่ิ้งดงักล่าว ท่ี

มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

มหาวทิยาลยั  

มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต่งกายของ

นิสิตหรือพนกังานมหาวทิยาลยัก็ได ้ โดยท าเป็นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
_____________ 



๒๔ 

 

มาตรา ๗๑   ผู ้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต่งกายของนกัศึกษาและพนกังานมหาวทิยาลยั โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช ้หรือแสดงดว้ย

ประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

ประกาศนียบตัร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลยัโดยท่ีตนไม่มีสิทธิ ถา้ไดก้ระท าเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือวา่ตน

มีสิทธิท่ีจะใช ้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใ้ดกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซ่ึงตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั หรือส่วน

งานของมหาวทิยาลยั ไม่วา่จะท าเป็นสีใดหรือท าดว้ยวธีิใดๆ 

(๒) ใช้ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงานของมหาวิทยาลยั 

ปลอม หรือซ่ึงท าเลียนแบบ 

(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซ่ึงตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือ ส่วน

งานของมหาวทิยาลยั ท่ีวตัถุหรือสินคา้ใดๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ วรรคสอง 

ถา้ผูก้ระท าความผิดตาม (๑) เป็นผูก้ระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่

กระทงเดียว 

ความผดิตาม (๓) เป็นความผดิอนัยอมความได ้

 

 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 
____________ 

มาตรา ๗๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีภาระผกูพนั งบประมาณ และรายได้

ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มา

เป็นของมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี 



๒๕ 

 

มาตรา ๗๔  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ สภา

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ปฏิบติัหน้าท่ีนายกสภามหาวิทยาลยั อุปนายกสภา

มหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามพระราชบญัญติัน้ีต่อไป จนกวา่จะไดมี้สภามหาวิทยาลยั

ตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งท่ีมีอยู่ในวนัก่อนวนัท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ท าหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ หรือสภา

มหาวทิยาลยัมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๗๕  ให้ผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธานประจ ากรรมการประจ าสาขา กรรมการ

ประจ าสาขา ผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เที ยบ เท่ าคณ ะ  และ  ...............  ของมห าวิท ยาลัย สุ โขทัยธรรม าธิ ราช  ต ามพ ระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั คงด ารง

ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวเป็นขา้ราชการของมหาวิทยาลยัตอ้งแสดงเจตนา

เปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ีภายใน .... ปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี

ใช้บงัคบัและเม่ือครบก าหนดแล้วไม่แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ให้พน้จาก

ต าแหน่ง 

ให้ผูด้  ารงต าแหน่งรองหรือผูช่้วยของผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงคงด ารงต าแหน่งต่อไป 

จนกวา่ผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงจะพน้จากต าแหน่ง 

มาตรา ๗๖  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ สถาบนั 

ผูอ้  านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั สถาบนั หรือ

ส านกั ให้นบัรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ 

ดว้ย 

 

มาตรา ๗๗  ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัและจดัตั้งข้ึนใน

มหาวทิยาลยั ซ่ึงมีอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นส่วนงานของมหาวทิยาลยัไปพลางก่อน 

จนกวา่จะมีประกาศของมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๐ 



๒๖ 

 

มาตรา ๗๘  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ และ

พนกังานของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 

๒๕๒๑ มาเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งของส่วนราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยั ตามพระราชบญัญติัน้ี 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการ ตาม

วรรคหน่ึง ให้ถือวา่มหาวิทยาลยัเป็นส่วนราชการ และให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการดงักล่าวรับ

เงินเดือน ค่าจา้ง และเงินอ่ืนๆ ผา่นมหาวทิยาลยั โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผน่ดิน งบบุคลากรท่ีจ่ายใน

ลกัษณะเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวชอ้ง และให้น ากฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน

ในสถาบนัอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการมาใชบ้งัคบั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีการน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั ท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ย ระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการ มาใช้

บงัคบัตามวรรคสองไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ี หรือมีกรณีท่ีไม่อาจน ามาใช้บงัคบัไดด้ว้ยเหตุใดๆ 

ให้การด าเนินการในส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ี หรือในส่วนท่ีไม่อาจน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัดงักล่าวมาใชไ้ด ้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๗๙  ขา้ราชการ หรือลูกจา้ง ตามมาตรา ๗๘ ผูใ้ด 

  (๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ีภายใน หน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้

มหาวทิยาลยัด าเนินการบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของมหาวทิยาลยั แลว้แต่กรณี ในทนัที 

  (๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ น้ีภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่ เกิน  ห น่ึงปี  นับแต่ว ัน ท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั เม่ือมหาวิทยาลยัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด ให้บรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งของมหาวิทยาลยัไดโ้ดยไม่ตอ้งทดลอง

ปฏิบติังาน 

  (๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ 

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ น้ีภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒ ) แต่ไม่ เกิน  สองปี  นับแต่ว ัน ท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เม่ือมหาวิทยาลยัไดป้ระเมินแลว้ เห็นวา่มีความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้าทดลองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเวลาหน่ึงปี เม่ือพ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามีความ

เหมาะสมท่ีจะบรรจุเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของมหาวทิยาลยั ก็ใหบ้รรจุได ้



๒๗ 

 

(๔) แสดงเจตนาเป ล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ 

มหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ีภายหลงัก าหนดเวลาตาม (๓) ถา้มหาวิทยาลยัเห็นวา่ การรับบุคคลน้ีนั้น

เขา้ท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั และมีอตัราท่ีจะรับเขา้ท างานได ้ให้ด าเนินการตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั 

การแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั และเม่ือได้ยื่น

แสดงเจตนาแลว้จะถอนมิได ้

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการตามมาตรา ๗๘ ท่ีมิไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ีใหย้งัคงสถานะความเป็นขา้ราชการ หรือ  ลูกจา้งของส่วนราชการ 

มาตรา ๘๐  ผูซ่ึ้งมหาวทิยาลยัรับเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของ มหาวทิยาลยั

ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๙ ให้ไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ไม่

น้อยกว่า เงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีเคยไดรั้บอยูก่่อนเขา้เป็นพนักงาน

มหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๘๑  ขา้ราชการซ่ึงมหาวิทยาลยัรับเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามมาตรา ๗๕ 

และมาตรา ๗๙ ให้ถือวา่เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่า

ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี นบั

แต่วนัท่ีมหาวทิยาลยัรับเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

ลูกจา้งของส่วนราชการซ่ึงมหาวิทยาลยัรับเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัหรือ ลูกจา้งของ

มหาวทิยาลยัตามมาตรา ๗๙ ใหถื้อวา่เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยบุต าแหน่ง และใหมี้สิทธิไดรั้บ

บ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้ง 

ข้าราชการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น

สมาชิกต่อไปไดแ้มจ้ะออกจากราชการแลว้ ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่เป็นขา้ราชการบ านาญ และมีสิทธิไดรั้บ

สวสัดิการจากทางราชการเช่นเดียวกบัผูใ้ดรั้บบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลยัซ่ึงได้รับสิทธิประโยซน์ในฐานะขา้ราชการบ านาญแลว้ ให้ได้รับ

ยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าด้วยการประกนัสังคม แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีจะประกนัตน ด้วยความ

สมคัรใจ 



๒๘ 

 

มาตรา ๘๒  ในระหว่างท่ียงัไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๘ ให้สภามหาวิทยาลยัตาม

มาตรา ๗๔ หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ท าหน้าท่ีสภาวิชาการจนกว่าจะได้มีสภา

วชิาการตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างท่ียงัไม่มีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๒๓ และ

ข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๘ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภา

มหาวทิยาลยัซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   พ.ศ. ๒๕๒๑ และใชอ้ยู่

ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๓ ให้ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัแต่

วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๔  ใหผู้ด้  ารงต าแหน่ง ........................  ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตาม

พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูใ่นวนั ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีผูด้  ารงต าแหน่ง ................................ ตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่

เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 มาตรา ๘๕  ในระหว่างท่ียงัมีขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการตามมาตรา ๗๘ เป็น

ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการดงักล่าว มีส่วน

ร่วมในกิจการสภาพนกังานโดยเท่าเทียมกบัพนักงานมหาวิทยาลยัดว้ย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั 

 

มาตรา ๘๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการ ..................................  และ

คณะกรรมการอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือ

ตามมติสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ท าหน้าท่ีต่อไป

จนกวา่จะไดมี้การด าเนินการตามมาตรา ๔๕ ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 



๒๙ 

 

มาตรา ๘๗ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น

ต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ศาสตราจารยพ์ิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ และอาจารยต์ามพระราชบญัญติัน้ี และให้ผูด้  ารงต าแหน่ง

ดงักล่าว คงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

ให้ผู ้ซ่ึงเป็นอาจารย์พิ เศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั เป็นอาจารย์

พิเศษ ของมหาวทิยาลยัต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ีจนครบก าหนดเวลาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

มาตรา ๘๘  สิทธิในการเขา้สู่ต าแหน่งศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์

หรือต าแหน่งอ่ืนใดของขา้ราชการหรือพนกังานท่ีโอนมาตามมาตรา ๗๘ หรือเปล่ียนสถานภาพตามมาตรา 

๗๕ และมาตรา ๗๙ และสิทธิในการเล่ือนต าแหน่งของลูกจา้งของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุท่ีโอน

มาหรือเปล่ียนสถานภาพหรือไม่เปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๘๙  ในกรณีท่ีต าแหน่งขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการในมหาวิทยาลยัวา่ง

ลง ไม่วา่จะวา่งอยูก่่อนหรือภายหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ยบุเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอตัรา 

ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผน่ดินประจ าอตัรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือน ค่าจา้ง

ประจ า และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตั้งไวส้ าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวทิยาลยั และใหถื้อวา่การโอนเงิน

งบประมาณดงักล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

มาตรา ๙๐  ให้ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ... ปี นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างท่ียงัมิไดอ้อกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให้น า   พระราช

กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ  ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่ีใช้อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี ใช้บงัคบั มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 

 

 

 



๓๐ 

 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

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

นายกรัฐมนตรี 

 


