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ร่าง  
พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ..... 
--------------------------- 

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
เหตุผล 

 
โดยที่สมควรส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการ แต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. .... 

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

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

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

................................. 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

............................................................................................................................. ............................ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน 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 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป  

_________________ 
 

  มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด 
ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมพูน 
วิทยฐานะของประชาชน โดยให้การศึกษา ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาและ
ถ่ายทอดนวัตกรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
   มาตรา ๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 
   (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

(๒) เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้  
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย     
(๒) ส านักงานอธิการบดี       
(๓) คณะ 
(๔) วิทยาลัย 
(๕) สถาบัน      
(๖) ส านัก  
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

หรือส านัก เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยอีกได้ 
 
  มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้ก าหนด
ฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 
              การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ  

มาตรา ๑๐/๑   การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยงานภายในระดับผู้อ านวยการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 
หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
              การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้
ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
              การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
  มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและ 
ด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือขององค์การ
ระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
             การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
              การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



๖ 

 

 
  มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์   
 
  มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรา ๗ ให้องค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการ
จัดสรรคลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสิ่งจ าเป็นในการด าเนิน
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกับการจัดให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจากทีใ่ห้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ 

 
มาตรา ๑๕  มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

มาตรา ๗ อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
                (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน 
และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่าย
ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
                (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 
       (๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ 
                 (๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้า
เป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วม
ลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
                 (๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
                 (๖) จัดให้มีกองทุนเพ่ือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพ่ือการศึกษาและ
ทุนเพ่ือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ 
       (๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องหรือ



๗ 

 

ต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย 
                 (๘) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
                (๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย 
และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
  (๑๐) ด าเนินกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ ให้การศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ  
  (๑๑) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรา ๑๖ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

(๒) เงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งมีผูบ้ริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัย

ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย 
(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน 

ดังกล่าว  
 (๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวนที่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

 รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่ง มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาล
พึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วน
เดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
 



๘ 

 

 มาตรา ๑๗  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๘  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้ เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย  ทั้ งนี้  ไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  

การบริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทาง
ปกครอง  

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยใน
เรื่องทรัพย์สินอันเป็นของมหาวิทยาลัยมิได้  

 
มาตรา ๒๐ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต้องจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้บริจาคให้

ก าหนดไว้  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมของผู้บริจาค หรือทายาท หากไม่มีทายาท
หรือทายาทไม่ปรากฏ  ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
_________________ 

 

มาตรา ๒๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาวิชาการ 

ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



๙ 

 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่ งคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าที่ท าการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่ งคน ซึ่ งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน  และ
จากหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์จ านวนหนึ่งคน 

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

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้    หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย     และในกรณีที่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้
สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒)(๔) 

(๕) และ (๖)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับ
เลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑(๒) (๔) (๕) และ (๖)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน

ประเภทนั้น  
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  



๑๐ 

 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ

ใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบ
วาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ ว ให้ผู้นั้น
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า  
เก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิ ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้น
ใหม่แล้ว 

 
มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออก
ระเบียบและข้อบังคับส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ 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) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๘) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

(๙) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๑) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย    
(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  ลงทุนหรือร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๕ (๔) วรรคสอง 
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิก

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ (๗) 
(๑๖) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ 

อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 
 

มาตรา ๒๔ เพ่ือให้การด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
(๔) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 
(๕) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(๖) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม อ านาจและหน้าที่ วาระ

การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการ



๑๒ 

 

ด าเนินงานและค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน 
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน หรือส านัก และประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี 

 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน และการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง 

หรือการยุบเลิก หน่วยงานภายในของส่วนงาน 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามอ านาจและหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในระเบียบ 

ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และตามมติของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง   
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า

แก่อธิการบดี 
การประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๗  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการซึ่งมาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารส่วนงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๘  สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
(๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ก ากับและ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
(๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 



๑๓ 

 

(๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง 
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๖) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(๗) อนุมัติการให้สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร 
(๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา

ชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใดๆ อัน
อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๑๐) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

(๑๑) พิจารณาวินิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 
มาตรา ๒๙  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๓๐ ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ ซึ่งมาจากพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง

ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๑ สภาพนักงานมอี านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง

ปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 



๑๔ 

 

มาตรา ๓๒  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตาม
จ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

 
มาตรา ๓๓  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

มหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๓๖ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน  
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

(๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้ านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน 
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



๑๕ 

 

 
มาตรา ๓๖ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
ส านัก 

(๔) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  
(๕) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือส านัก และอาจารย์พิเศษ โดยค าแนะน าของ
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย ส านักหรือสถาบัน  

(๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย  
(๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือ

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้

รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการแทน 

 



๑๖ 

 

มาตรา ๓๙  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดขอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๐  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิด
ขอบการบริหารงานของสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน หรือส านัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาลัย
ก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดขอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการ พ้นจากต าแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๑  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่งแต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
มาตรา ๔๒ การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จัดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และส่วนงานที่ไม่ได้มี
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จะจัดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานด้วยหรือไม่ก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดี 
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย  สถาบัน หรือส านัก 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสอง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด 



๑๗ 

 

 
มาตรา ๔๓ นอกจากท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจ

ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทน ท าหน้าที่
กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทน 

 
 
 
 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

_____________________ 
 
มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

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  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการประเมินในการ
อุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  และกระบวนการพัฒนา ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

__________________ 
 

มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้ ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความ
เป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 
มาตรา ๕๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๑ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

 
มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียก
ให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ ตามความ
จ าเป็น 

 



๑๙ 

 

มาตรา ๕๓  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 
  ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ 
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา 
และแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 
มาตรา ๕๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

หมวด ๕ 
การก ากับดูแล 

_____________ 
 
มาตรา ๕๕ รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๕๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 
 
 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
_______________ 

มาตรา ๕๗ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



๒๐ 

 

(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งโดยค าแนะน าของสภา

มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วยก็ได้ โดยท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  จากผู้ซึ่งมิได้

เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก

ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๐  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของหัวหน้า

ส่วนงาน 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๑  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว เป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

 



๒๑ 

 

 
การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง 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) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งซึ่งแสดงถึงความช านาญหรือความ

เชี่ยวชาญทางวิชาการเป็นพิเศษก็ได้ โดยออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

________________ 
 
มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
 
มาตรา ๖๔  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 

หรือวุฒิบัตรในสาชาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 



๒๒ 

 

 
มาตรา ๖๖  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ 

อนุปริญญา สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ก็ได้ ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงชั้นได้รับ

ปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษ 
(๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชา 
(๖) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 
มาตรา ๖๗  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า

ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้  

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมาย

แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้  

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่าง
ใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าว ที่

มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 



๒๓ 

 

 
มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของ

นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
_____________ 

มาตรา ๗๑   ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  
ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน

งานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใดๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

ปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ 
(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่

กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได ้
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
บทเฉพาะกาล 

____________ 
 
มาตรา ๗๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็น
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๔  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ หรือมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๗๕  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา กรรมการ
ประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และเม่ือครบก าหนดแล้วไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๗๖ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ เลขานุการสถาบัน และ

เลขานุการส านัก อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในสามปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๗  ให้นับเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธาน

กรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี



๒๕ 

 

ฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือส านัก ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.๒๕๒๑  รวมอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือส านัก ตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย 

 
มาตรา ๗๘  ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๗๙  ให้ โอนบรรดาข้าราชการ ลู กจ้างของส่วนราชการ และพนักงานของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ มาเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเงินอ่ืนๆ ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ มาใช้
บังคับตามวรรคสอง ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้
การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๐  ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ตามมาตรา ๗๙ ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 



๒๖ 

 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้า
ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก็ให้บรรจุได้ 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๓) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่า การรับบุคคลนี้นั้นเข้าท างานจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙ ที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

 
มาตรา ๘๑  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๗๙ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ไม่น้อยกว่าเงินเดือน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๒  ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ ให้
ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ใด้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วยความสมัครใจ 

 
มาตรา ๘๓  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๗ ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๗๔ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ท าหน้าที่สภาวิชาการจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



๒๗ 

 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๙ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๗ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๔ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่
เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๘๕  ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙ เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าว มีส่วน
ร่วมในกิจการสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๖ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น
ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว คงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
มาตรา ๘๗  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗๗ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๙ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือ
เปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง 

ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา 
ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง



๒๘ 

 

ประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๘๙  ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราช

กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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นายกรัฐมนตรี 
 


