
๑ 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบ 

 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .... (ร่าง) 5  

เป็นเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยปรับมาจาก “การประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า  

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .......” (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที ่17 เมษายน 2558 ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 6/2558  

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมประสานนโยบาย คร้ังที่ 11/2558 เมือ่วันที่ 11 เมษายน 2558 และ คร้ังที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  

และสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558   

กับ  

(ร่าง) 6 ปรับตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

 และตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

 

 

 

 

 



๒ 

 

 การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .... (ร่าง 5) มีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ปรับ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....... ตำมมติของคณะกรรมกำรปรับระบบกำรบริหำรงำน และโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเพ่ือรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยใน

ก ำกับของรัฐ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2558 ที่มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรกลำงกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 19 สิงหำคม 2546  

2. จัดให้มกีระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำคม มสธ. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยจัด “กำรประชุมและรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ 
(รำ่ง) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. .......” (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2558  

3. น ำเสนอท่ีประชุมผู้บริหำร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558 พร้อมด ำเนินกำรตำมมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
4. น ำ เสนอที่ ป ระชุ มป ระสำนน โยบำย  11/2558  เมื่ อ วั นที่  11  เมษำยน  2558  และครั้ งที่  12 /2558  เมื่ อ วันที่  22  เมษำยน  2558  พร้อมปรับ แก้ ไข 

ตำมมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหำร (ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558) 
5. น ำเสนอ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....... (ร่ำง) 5 ต่อสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558  

 

 การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .... (ร่าง 6)  มีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. เสนอ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....... (ร่ำง) 5 และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำคม มสธ. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยจัด  

“กำรประชุมและรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. .......” (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558  
2. ปรับแก้ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....... (ร่ำง) 5 ตำมข้อเรียกร้องจำกประชำคม โดยให้มี 2 สภำ คือ สภำคณำจำรย์ และสภำพนักงำน และเสนออธิกำรบดี เพ่ือปรับแก้เป็น 

(ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....... (ร่ำง) 6 ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
3. ในส่วนของข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่มำจำกช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ได้แก่ (1) จำกในที่ประชุม “กำรประชุมและรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ  

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. .......” (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558 (2) จำกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
(3) จำกทำงโทรศัพท ์ฝ่ำยวำงแผนฯ ได้รวบรวมและจัดท ำเป็นเอกสำรสรุปประเด็นข้อค ำถำมจำกกำรประชมุรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ  
(รำ่ง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......... ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 เมษำยน 2558 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภำคม 2558 (เอกสำรหมำยเลข 2) และน ำเสนอ 
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำปรับ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....... (ร่ำง) 6 

 



๓ 

 

 

(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 
- ร่าง - 

พระราชบัญญตั ิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. .... 
................................. 
................................. 
................................. 

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

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 

- ร่าง - 
พระราชบัญญตั ิ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. .... 

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

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

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

................................. 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 
 

   มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบญัญัติมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
พ.ศ. ....” 
 

   มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบญัญัติมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
พ.ศ. ....” 
 

   มาตรา ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป    
 

   มาตรา ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป    

    มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

    มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
 



๔ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้ 
   “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “สภำวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “สภำพนักงำน” หมำยควำมว่ำ สภำพนักงำน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
   “พนักงำนมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย  
   “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

   มาตรา ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้ 
   “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “สภำวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “สภำคณำจำรย์” หมำยควำมว่ำ สภำคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   “สภำพนักงำนสำยสนับสนุน” หมำยควำมว่ำ สภำพนักงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “พนักงำนมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   “ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย  
   “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๕ ให้มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำชตำมพระรำชบญัญัติ
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำชตำม
พระรำชบญัญัตินี ้และเปน็นิตบิคุคล 
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น 
 

   มาตรา ๕ ให้มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำชตำมพระรำชบญัญัติ
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำชตำม
พระรำชบญัญัตินี ้และเปน็นิตบิคุคล 
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็ น
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น 
 

   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 



๕ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
   มาตรา ๗  ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด 
ยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนำคุณภำพและ
เพิ่มพูนวิทยฐำนะของประชำชน โดยให้กำรศึกษำ ท ำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม พัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม และทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
   มาตรา ๗  ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด 
ยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนำคุณภำพและ
เพิ่มพูนวิทยฐำนะของประชำชน โดยให้กำรศึกษำ ท ำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม พัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม และทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    

   มาตรา ๘  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ ให้มหำวิทยำลัยค ำนึงถึง 
   (๑) ควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ  
   (๒) เสรีภำพทำงวิชำกำร และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) มำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
   (๔) ควำมรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
   (๕) ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร 
   (๖) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๘  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ ให้มหำวิทยำลัยค ำนึงถึง 
   (๑) ควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ  
   (๒) เสรีภำพทำงวิชำกำร และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) มำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
   (๔) ควำมรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
   (๕) ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร 
   (๖) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๙  มหำวิทยำลัยอำจแบ่งส่วนงำน ดังนี้  
   (๑) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย     
   (๒) ส ำนักงำนอธิกำรบดี       
   (๓) คณะ 
   (๔) วิทยำลัย 
   (๕) สถำบัน      
   (๖) ส ำนัก  
    มหำวิทยำลัยอำจให้มีส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน 
หรือส ำนัก เพื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ ๗ เป็นส่วนงำนของมหำวิทยำลัยอีกได้ 

   มาตรา ๙  มหำวิทยำลัยอำจแบ่งส่วนงำน ดังนี้  
   (๑) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย     
   (๒) ส ำนักงำนอธิกำรบดี       
   (๓) คณะ 
   (๔) วิทยำลัย 
   (๕) สถำบัน      
   (๖) ส ำนัก  
    มหำวิทยำลัยอำจให้มีส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน 
หรือส ำนัก เพื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ ๗ เป็นส่วนงำนของมหำวิทยำลัยอีกได้ 
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   มาตรา ๑๐  กำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ ให้ท ำเป็นประกำศ
ของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และในกรณีกำรจัดตั้งและกำรรวมส่วนงำน 
ให้ก ำหนดฐำนะและภำระหน้ำที่ของส่วนงำนนั้นด้วย 
   กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค ำนึงถึงคุณภำพทำงวิชำกำร ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้งบประมำณ กำรลดควำมซ้ ำซ้อน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรเป็นส ำคัญ  
   กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย  

   มาตรา ๑๐  กำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ ให้ท ำเป็นประกำศ
ของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และในกรณีกำรจัดตั้งและกำรรวมส่วนงำน 
ให้ก ำหนดฐำนะและภำระหน้ำที่ของส่วนงำนนั้นด้วย 
   กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค ำนึงถึงคุณภำพทำงวิชำกำร ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้งบประมำณ กำรลดควำมซ้ ำซ้อน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรเป็นส ำคัญ  
   กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย  

   มาตรา ๑๑  ภำยใต้วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ มหำวิทยำลัยอำจรับสถำนศึกษำชั้นสูง หรือ
สถำบันอ่ืนเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัยก็ได้ และมีอ ำนำจให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร 
สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันสมทบนั้นได้ 
   กำรรับเข้ำสมทบหรือยกเลิกกำรสมทบซึ่งสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืนตำมวรรคหนึ่ง ให้
ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   กำรควบคุมสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืนที่เข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๑๑  ภำยใต้วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ มหำวิทยำลัยอำจรับสถำนศึกษำชั้นสูง หรือ
สถำบันอ่ืนเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัยก็ได้ และมีอ ำนำจให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร 
สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันสมทบนั้นได้ 
   กำรรับเข้ำสมทบหรือยกเลิกกำรสมทบซึ่งสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืนตำมวรรคหนึ่ง ให้
ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   กำรควบคุมสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืนที่เข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๑๒  ภำยใต้วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำและ 
ด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ หรือ
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศก็ได้ โดยในกำรจัดกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำ 
อนุปริญญำ ประกำศนียบัตรสัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูง
นั้นแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
    กำรจัดกำรศึกษำหรือกำรยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำ ตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำเป็นประกำศของ
มหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
    กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๑๒  ภำยใต้วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำและ 
ด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ หรือ
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศก็ได้ โดยในกำรจัดกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำ 
อนุปริญญำ ประกำศนียบัตรสัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูง
นั้นแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
    กำรจัดกำรศึกษำหรือกำรยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำ ตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำเป็นประกำศของ
มหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
    กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๑๓  กิจกำรของมหำวิทยำลัยไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
แรงงำนและกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์   

   มาตรา ๑๓  กิจกำรของมหำวิทยำลัยไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
แรงงำนและกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์   
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   มาตรา ๑๔ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรำ ๗ ให้องค์กรที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแล
กิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกำรส่งวิทยุโทรคมนำคม วิทยุกระจำยเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ และสิ่งจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่มหำวิทยำลัย รวมทั้งให้องค์กร
ที่มีหน้ำที่ ในกำรจัดโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรจัดโครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่มหำวิทยำลัยในลักษณะเดียวกับกำรจัดให้แก่หน่วยงำนของรัฐ โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินจำกที่ให้กำรสนับสนุนแก่หน่วยงำนของรัฐ 
 

   มาตรา ๑๔ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรำ ๗ ให้องค์กรที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแล
กิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกำรส่งวิทยุโทรคมนำคม วิทยุกระจำยเสียง วิทยุ  
โทรทัศน์ และสิ่งจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่มหำวิทยำลัย รวมทั้งให้องค์กร
ที่มีหน้ำที่ ในกำรจัดโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรจัดโครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่มหำวิทยำลัยในลักษณะเดียวกับกำรจัดให้แก่หน่วยงำนของรัฐ โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินจำกที่ให้กำรสนับสนุนแก่หน่วยงำนของรัฐ 
 

   มาตรา ๑๕  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำที่กระท ำกำรต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มำตรำ ๗ อ ำนำจและหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึง 
   (๑) ซื้อ ขำย จ้ำง รับจ้ำง สร้ำง จัดหำ โอน รับโอน เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื้อ ให้เช่ำซื้อ แลกเปลี่ยน 
และจ ำหน่ำย หรือท ำนิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของมหำวิทยำลัย ตลอดจน ถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือมีทรัพยสิทธิต่ำงๆ ในทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย และจ ำหน่ำยทรัพย์สินทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจำคให้ 
   กำรจ ำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนอสังหำริมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย ให้กระท ำได้ เฉพำะ
อสังหำริมทรัพย์ที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ ำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนได้ 
    (๒) รับค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรในกำรให้บริกำรภำยใน
อ ำนำจหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรนั้น 
    (๓) ร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรือ
ระหว่ำงประเทศ 
    (๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน กำรถือหุ้น กำรเข้ำ
เป็นหุ้นส่วน กำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๑๕  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำที่กระท ำกำรต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มำตรำ ๗ อ ำนำจและหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึง 
   (๑) ซื้อ ขำย จ้ำง รับจ้ำง สร้ำง จัดหำ โอน รับโอน เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื้อ ให้เช่ำซื้อ แลกเปลี่ยน 
และจ ำหน่ำย หรือท ำนิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของมหำวิทยำลัย ตลอดจน ถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือมีทรัพยสิทธิต่ำงๆ ในทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย และจ ำหน่ำยทรัพย์สินทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจำคให้ 
   กำรจ ำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนอสังหำริมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย ให้กระท ำได้ เฉพำะ
อสังหำริมทรัพย์ที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ ำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนได้ 
    (๒) รับค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรในกำรให้บริกำรภำยใน
อ ำนำจหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรนั้น 
    (๓) ร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรือ
ระหว่ำงประเทศ 
    (๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน กำรถือหุ้น กำรเข้ำ
เป็นหุ้นส่วน กำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของมหำวิทยำลัย 



๘ 
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    กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน กำรลงทุน หรือกำรร่วมลงทุน 
ถ้ำเป็นจ ำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก ำหนด ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อน 
    (๕) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอ่ืนใดเพื่อกำรลงทุนโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
    (๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อกำรศึกษำและ
ทุนเพื่อกำรวิจัยในสำขำวิชำต่ำง 
    (๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ในมำตรำ ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด ำเนินกิจกำรที่
เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจกำรของมหำวิทยำลัย หรือน ำผลกำรค้นคว้ำวิจัยไปเผยแพร่ หรือหำ
ประโยชน์ เพื่อเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
    (๘) ก ำหนดค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์อย่ำงอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
    (๙) ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ จัดกำร ใช้และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของ 
มหำวิทยำลัย และที่รำชพัสดุตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุ 
    (๑๐) ด ำเนินกิจกำรโทรคมนำคม วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ โครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในกำร ให้กำรศึกษำและกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร)  
    (๑๑) จัดให้มีกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

    กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน กำรลงทุน หรือกำรร่วมลงทุน 
ถ้ำเป็นจ ำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก ำหนด ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อน 
    (๕) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอ่ืนใดเพื่อกำรลงทุนโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
    (๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อกำรศึกษำและ
ทุนเพื่อกำรวิจัยในสำขำวิชำต่ำง 
    (๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ในมำตรำ ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด ำเนินกิจกำรที่
เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจกำรของมหำวิทยำลัย หรือน ำผลกำรค้นคว้ำวิจัยไปเผยแพร่ หรือหำ
ประโยชน์ เพื่อเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
    (๘) ก ำหนดค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์อย่ำงอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
    (๙) ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ จัดกำร ใช้และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของ 
มหำวิทยำลัย และที่รำชพัสดุตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุ 
    (๑๐) ด ำเนินกิจกำรโทรคมนำคม วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ โครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในกำร ให้กำรศึกษำและกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร)  
    (๑๑) จัดให้มีกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 



๙ 
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   มาตรา ๑๖ รำยได้ของมหำวิทยำลัย มีดังนี้ 
   (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้เป็นรำยปี 
   (๒) เงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งมีผู้บริจำคให้แก่มหำวิทยำลัย 
   (๓) ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (๔) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุน และจำกทรัพย์สิน 
ของมหำวิทยำลัย 
   (๕) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้หรือจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุที่มหำวิทยำลัย
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหำประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของ
มหำวิทยำลัย 
   (๖) เงินกองทุนที่รัฐบำลหรือมหำวิทยำลัยจัดตั้งขึ้น และรำยได้หรือผลประโยชน์จำกกองทุน 
ดังกล่ำว  
   (๗) รำยได้หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น 
    เงินอุดหนุนทั่วไปตำม (๑) นั้น รัฐบำลพึงจัดสรรให้แก่มหำวิทยำลัยโดยตรง เป็นจ ำนวนที่
เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยและกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย เพื่อประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    รำยได้ของมหำวิทยำลัย ไม่เป็นรำยได้ที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
    ในกรณีที่รำยได้ตำมวรรคหนึ่ง มีจ ำนวนไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนค่ำภำระต่ำงๆ ที่เหมำะสม และมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถหำเงินจำกแหล่ง
อ่ืนได้ รัฐบำลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็นของ
มหำวิทยำลัย 
     ในกรณีที่รัฐบำลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
แก่ข้ำรำชกำร ให้รัฐบำลจัดสรรงบประมำณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติม ให้แก่
มหำวิทยำลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัยด้วย 

   มาตรา ๑๖ รำยได้ของมหำวิทยำลัย มีดังนี้ 
   (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้เป็นรำยปี 
   (๒) เงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งมีผู้บริจำคให้แก่มหำวิทยำลัย 
   (๓) ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (๔) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุน และจำกทรัพย์สิน 
ของมหำวิทยำลัย 
   (๕) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้หรือจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุที่มหำวิทยำลัย
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหำประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของ
มหำวิทยำลัย 
   (๖) เงินกองทุนที่รัฐบำลหรือมหำวิทยำลัยจัดตั้งขึ้น และรำยได้หรือผลประโยชน์จำกกองทุน 
ดังกล่ำว  
   (๗) รำยได้หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น 
    เงินอุดหนุนทั่วไปตำม (๑) นั้น รัฐบำลพึงจัดสรรให้แก่มหำวิทยำลัยโดยตรง เป็นจ ำนวนที่
เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยและกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย เพื่อประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    รำยได้ของมหำวิทยำลัย ไม่เป็นรำยได้ที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
    ในกรณีที่รำยได้ตำมวรรคหนึ่ง มีจ ำนวนไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนค่ำภำระต่ำงๆ ที่เหมำะสม และมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถหำเงินจำกแหล่ง
อ่ืนได้ รัฐบำลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็นของ
มหำวิทยำลัย 
     ในกรณทีี่รัฐบำลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
แก่ข้ำรำชกำร ให้รัฐบำลจัดสรรงบประมำณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่
มหำวิทยำลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัยด้วย 



๑๐ 
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   มาตรา ๑๗  มหำวิทยำลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหำวิทยำลัยรับเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยและเป็นนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริง ให้มีโอกำสเรียนจนส ำเร็จ
ปริญญำตรี 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำว่ำผู้ใดขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริงให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๑๗  มหำวิทยำลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหำวิทยำลัยรับเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยและเป็นนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริง ให้มีโอกำสเรียนจนส ำเร็จ
ปริญญำตรี 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำว่ำผู้ใดขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริงให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๑๘  บรรดำอสังหำริมทรัพย์ที่มหำวิทยำลัยได้มำจำกกำรให้ หรือซื้อด้วยเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินอ่ืนของมหำวิทยำลัย หรือได้มำโดยวิธีอ่ืนไม่ถือ
เป็นที่รำชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้มำ
ก่อนหรือหลังวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

   มาตรา ๑๘  บรรดำอสังหำริมทรัพย์ที่มหำวิทยำลัยได้มำจำกกำรให้ หรือซื้อด้วยเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินอ่ืนของมหำวิทยำลัย หรือได้มำโดยวิธีอ่ืนไม่ถือ
เป็นที่รำชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้มำ
ก่อนหรือหลังวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

   มาตรา ๑๙  ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
บริกำรทำงวิชำกำร กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดีและ
กำรบังคับทำงปกครอง  
   บุคคลใดจะยกอำยุควำมหรือระยะเวลำในกำรครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหำวิทยำลัยใน
เร่ืองทรัพย์สินอันเป็นของมหำวิทยำลัยมิได้  
 

   มาตรา ๑๙  ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
บริกำรทำงวิชำกำร กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดีและ
กำรบังคับทำงปกครอง  
   บุคคลใดจะยกอำยุควำมหรือระยะเวลำในกำรครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหำวิทยำลัย  
ในเร่ืองทรัพย์สินอันเป็นของมหำวิทยำลัยมิได้  
 

   มาตรา ๒๐ บรรดำรำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ต้องจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗ 
   เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจำคให้แก่มหำวิทยำลัยต้องจัดกำรตำมเงื่อนไขที่ผู้บริจำคให้
ก ำหนดไว้  กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่ำว ต้องได้รับควำมยินยอมของผู้บริจำค หรือทำยำท 
หำกไม่มีทำยำทหรือทำยำทไม่ปรำกฏ  ต้องได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๒๐ บรรดำรำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ต้องจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗ 
   เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจำคให้แก่มหำวิทยำลัยต้องจัดกำรตำมเงื่อนไขที่ผู้บริจำคให้
ก ำหนดไว้  กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่ำว ต้องได้รับควำมยินยอมของผู้บริจำค หรือทำยำท 
หำกไม่มีทำยำทหรือทำยำทไม่ปรำกฏ  ต้องได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 



๑๑ 
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หมวด ๒ 

การด าเนินงาน 

----------- 

หมวด ๒ 
การด าเนินงาน 

----------- 
 

   มาตรา ๒๑ ให้มีสภำมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  
   (๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง  
   (๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสิบสำมคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   (๓) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยต ำแหน่ง ได้แก่ อธิกำรบดี ประธำนสภำวิชำกำร 
ประธำนสภำพนักงำน นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   (๔) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน 
หรือส ำนัก  
   (๕) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำที่ท ำกำรสอน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี และมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือ
หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก 
   (๖) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่ งคน ซึ่งเลือกจำกพนักงำนมหำวิทยำลัย  
สำยสนับสนุนที่ปฏิบตัิงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำป ีและมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน 
หรือส ำนัก 
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย และ

   มาตรา ๒๑ ให้มีสภำมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  
   (๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง  
   (๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสิบสำมคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   (๓) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยต ำแหน่ง ได้แก่ อธิกำรบดี ประธำนสภำคณำจำรย์ 
ประธำนสภำพนักงำนสำยสนับสนุน นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   (๔) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน 
หรือส ำนัก  
   (๕) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำที่ท ำกำรสอน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี และมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือ
หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก 
   (๖) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกพนักงำนมหำวิทยำลัย  
สำยสนับสนุนที่ปฏิบตัิงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำป ีและมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน 
หรือส ำนัก 
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย  และ



๑๒ 
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กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๒) ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ 
ต้องสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำกรำยชื่อที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เสนอจ ำนวนหนึ่ งคน และจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์จ ำนวนหนึ่งคน 
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำม 
(๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
    ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และให้อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ
นำยกสภำมหำวิทยำลัยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้    หรือเมื่อไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และในกรณีที่อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อไม่มี ผู้
ด ำรงต ำแหน่งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
    ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย  โดย
ค ำแนะน ำของอธิกำรบดี และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๒) ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ 
ต้องสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำกรำยชื่อที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เสนอจ ำนวนหนึ่ งคน และจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์จ ำนวนหนึ่งคน 
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำม 
(๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
    ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และให้อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ
นำยกสภำมหำวิทยำลัยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และในกรณีที่อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้
ด ำรงต ำแหน่งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
    ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย โดย
ค ำแนะน ำของอธิกำรบดี และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

   มาตรา ๒๒ นำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๑ (๒)(๔) 
(๕) และ (๖) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
หรืออำจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
   นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมวรรคหนึ่ง นำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๑(๒) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  
   (๑) ตำย  
   (๒) ลำออก 
   (๓) สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ถอดถอน 

   มาตรา ๒๒ นำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๑ (๒)(๔) 
(๕) และ (๖) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
หรืออำจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
   นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมวรรคหนึ่ง นำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๑(๒) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  
   (๑) ตำย  
   (๒) ลำออก 
   (๓) สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ถอดถอน 



๑๓ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   (๔) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัย หรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยใน
ประเภทนั้น  
   (๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
   (๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
   ในกรณีที่ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใด และยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำมหำวิทยำลัยประกอบด้วยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเท่ำที่มีอยู่ 
   ในกรณีที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพ้นจำกต ำแหน่ง ก่อนครบ
วำระและได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง หรือได้มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้ำวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน จะไม่ด ำเนินกำรให้มีผู้ด ำรงต ำแหน่งแทนก็ได้ 
    ในกรณีที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยอ่ืนขึ้น
ใหม่ ให้นำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยอ่ืนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ได้มีกำรด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 

   (๔) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัย หรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
ในประเภทนั้น  
   (๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
   (๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
   ในกรณีที่ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใด และยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำมหำวิทยำลัยประกอบด้วยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเท่ำที่มีอยู่ 
   ในกรณีที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพ้นจำกต ำแหน่ง ก่อนครบ
วำระและได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง หรือได้มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้ำวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน จะไม่ด ำเนินกำรให้มีผู้ด ำรงต ำแหน่งแทนก็ได้ 
    ในกรณีที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยอ่ืนขึ้น
ใหม่ ให้นำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยอ่ืนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ได้มีกำรด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 



๑๔ 
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   มาตรา ๒๓ สภำมหำวิทยำลยัมีอ ำนำจและหนำ้ที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัย 
อ ำนำจและหน้ำที่เช่นวำ่นี้ให้รวมถึง 
   (๑) ก ำหนดนโยบำยและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
   (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยหรือสภำมหำวิทยำลัย เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และอำจมอบหมำยให้ส่วนงำนใดของ
มหำวิทยำลัย เป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับส ำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเร่ืองๆ ไปก็ได้ 
   (๓) อนุมัติกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ 
และประกำศนียบัตร ทั้งของมหำวิทยำลัยและที่มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
ชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติกำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ 
   (๔) อนุมัติกำรจัดตั้ง กำรรวม และยุบเลิกส่วนงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรแบ่งหรือกำร
ปรับปรุงหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนดังกล่ำว 
   (๕) อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบ กำรจัดกำรศึกษำร่วม หรือกำรยกเลิกกำรสมทบ กำรยกเลิกกำร
จัดกำรศึกษำร่วมของสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืน 
   (๖) อนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้งกำรปรับปรุง กำรยุบรวม หรือกำร 
ยกเลิกหลักสูตรกำรศึกษำ 
   (๗) พิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง และพิจำรณำถอดถอนนำยก
สภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
   (๘) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก  
   (๙) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
   (๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย  

   มาตรา ๒๓ สภำมหำวิทยำลยัมีอ ำนำจและหนำ้ที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัย 
อ ำนำจและหน้ำที่เช่นวำ่นี้ให้รวมถึง 
   (๑) ก ำหนดนโยบำยและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
   (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยหรือสภำมหำวิทยำลัย เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และอำจมอบหมำยให้ส่วนงำนใด ของ
มหำวิทยำลัย เป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับส ำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเร่ืองๆ ไปก็ได้ 
   (๓) อนุมัติกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ 
และประกำศนียบัตร ทั้งของมหำวิทยำลัยและที่มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
ชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติกำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ 
   (๔) อนุมัติกำรจัดตั้ง กำรรวม และยุบเลิกส่วนงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรแบ่งหรือกำร
ปรับปรุงหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนดังกล่ำว 
   (๕) อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบ กำรจัดกำรศึกษำร่วม หรือกำรยกเลิกกำรสมทบ กำรยกเลิกกำร
จัดกำรศึกษำร่วมของสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอ่ืน 
   (๖) อนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้งกำรปรับปรุง กำรยุบรวม หรือกำร 
ยกเลิกหลักสูตรกำรศึกษำ 
   (๗) พิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง และพิจำรณำถอดถอนนำยก
สภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
   (๘) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก  
   (๙) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
   (๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย  



๑๕ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   (๑๑) ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรจัดหำรำยได้ จัดหำแหล่งทุนและทรัพยำกรอ่ืน 
   (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และ ทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย 
   (๑๓) อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย      
   (๑๔) อนุมัติกำรกู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  ลงทุนหรือร่วมลงทุนตำมมำตรำ ๑๕ (๔) วรรคสอง 
   (๑๕) อนุมัติกำรจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในกำรจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ ๑๕ (๗) 
   (๑๖) รับรองรำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย และเสนอรำยงำนนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 
   (๑๗) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี 
   (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท ำกำรใดๆ 
อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลดังกล่ำวท ำกำรแทน แล้วรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ 
   (๑๙) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด
โดยเฉพำะ 
 

   (๑๑) ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรจัดหำรำยได้ จัดหำแหล่งทุนและทรัพยำกรอ่ืน 
   (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และ ทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย 
   (๑๓) อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย      
   (๑๔) อนุมัติกำรกู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  ลงทุนหรือร่วมลงทุนตำมมำตรำ ๑๕ (๔) วรรคสอง 
   (๑๕) อนุมัติกำรจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในกำรจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ ๑๕ (๗) 
   (๑๖) รับรองรำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย และเสนอรำยงำนนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 
   (๑๗) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี 
   (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท ำกำรใดๆ 
อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลดังกล่ำวท ำกำรแทน แล้วรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ 
   (๑๙) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด
โดยเฉพำะ 
 



๑๖ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๒๔ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ตำม
มำตรำ ๒๓ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรของสภำมหำวิทยำลัย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   (๒) คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
   (๓) คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและทรัพย์สิน 
   (๔) คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 
   (๕) คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
   (๖) คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลงำน 
    องค์ประกอบ หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม อ ำนำจและหน้ำที่ วำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง 
รวมทั้งกำรด ำเนินงำนและค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร 
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 

   มาตรา ๒๔ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ตำม
มำตรำ ๒๓ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรของสภำมหำวิทยำลัย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   (๒) คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
   (๓) คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและทรัพย์สิน 
   (๔) คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 
   (๕) คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
   (๖) คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลงำน 
    องค์ประกอบ หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม อ ำนำจและหน้ำที่ วำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง 
รวมทั้งกำรด ำเนินงำนและค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร 
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย อธิกำรบดี เป็นประธำน 
รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก และประธำนสภำพนักงำน เป็นกรรมกำร 
   ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร โดย
ค ำแนะน ำของอธิกำรบดี 
 

   มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย อธิกำรบดี เป็นประธำน 
รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ประธำนสภำคณำจำรย์ และประธำนสภำพนักงำน 
สำยสนับสนุน เป็นกรรมกำร 
   ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร โดย
ค ำแนะน ำของอธิกำรบดี 
 



๑๗ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๒๖  คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
(๑) เสนอแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย 
(๒) พิจำรณำกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย  
(๓) พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกส่วนงำน และกำรจัดตั้ง กำรเปลี่ยนแปลง 

หรือกำรยุบเลิก หน่วยงำนภำยในของส่วนงำน 
(๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่บัญญัติไว้ในระเบียบ 

ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย และตำมมติของคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง   
(๕) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำ

แก่อธิกำรบดี 
กำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำม

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๒๖  คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
(๖) เสนอแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย 
(๗) พิจำรณำกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย  
(๘) พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกส่วนงำน และกำรจัดตั้ง กำรเปลี่ยนแปลง 

หรือกำรยุบเลิก หน่วยงำนภำยในของส่วนงำน 
(๙) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่บัญญัติไว้ในระเบียบ 

ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย และตำมมติของคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง   
(๑๐) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำ

แก่อธิกำรบดี 
กำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำม

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๒๗  ให้มีสภำวิชำกำร ประกอบด้วย อธิกำรบดีเป็นประธำน กรรมกำรซึ่งมำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย คณบดี ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้บริหำรส่วนงำนอ่ืนที่
มีฐำนะเทียบเท่ำ 
   จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของประธำนและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของสภำวิชำกำร ให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 

   มาตรา ๒๗  ให้มีสภำวิชำกำร ประกอบด้วย อธิกำรบดีเป็นประธำน กรรมกำรซึ่งมำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย คณบดี ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้บริหำรส่วนงำนอ่ืนที่
มีฐำนะเทียบเท่ำ 
   จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของประธำนและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของสภำวิชำกำร ให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 



๑๘ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๒๘  สภำวิชำกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) เสนอแนะกำรก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดี 
   (๒) ก ำหนดและก ำกับดูแลคุณภำพและมำตรฐำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
   (๓) จัดท ำจรรยำบรรณของคณำจำรย์และผู้ท ำงำนวจิัยเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลยั ก ำกับและ
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว 
   (๔) ประมวลและประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกปี 
   (๕) เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้ง 
กำรปรับปรุง กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสูตรกำรศึกษำ 
   (๖) เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร 
   (๗) อนุมัติกำรให้สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร 
   (๘) พิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรรับเข้ำสมทบหรือกำรยกเลิกกำรสมทบของสถำนศึกษำ
ชั้นสูง หรือสถำบันอ่ืนตำมมำตรำ ๑๑ และกำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับ
สถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นตำมมำตรำ ๑๒ ต่อสภำมหำวิทยำลัย 
   (๙) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท ำกำรใดๆ อัน
อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร 
   (๑๐) ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับวิชำกำรแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัย 
หรืออธิกำรบดีมอบหมำย 
   (๑๑) พิจำรณำวินิจฉัยและแก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
 
 

   มาตรา ๒๘  สภำวิชำกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) เสนอแนะกำรก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดี 
   (๒) ก ำหนดและก ำกับดูแลคุณภำพและมำตรฐำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
   (๓) จัดท ำจรรยำบรรณของคณำจำรย์และผู้ท ำงำนวจิัยเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลยั ก ำกับและ
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว 
   (๔) ประมวลและประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกปี 
   (๕) เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้ง 
กำรปรับปรุง กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสูตรกำรศึกษำ 
   (๖) เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร 
   (๗) อนุมัติกำรให้สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร 
   (๘) พิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรรับเข้ำสมทบหรือกำรยกเลิกกำรสมทบของสถำนศึกษำ
ชั้นสูง หรือสถำบันอ่ืนตำมมำตรำ ๑๑ และกำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับ
สถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นตำมมำตรำ ๑๒ ต่อสภำมหำวิทยำลัย 
   (๙) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท ำกำรใดๆ อัน
อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร 
   (๑๐) ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับวิชำกำรแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัย 
หรืออธิกำรบดีมอบหมำย 
   (๑๑) พิจำรณำวินิจฉัยและแก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
 
 
 



๑๙ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๒๙  กำรประชุมและวิธีด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 

 

   มาตรา ๒๙  กำรประชุมและวิธีด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 
 

    มาตรา ๓๐ ให้มีสภำคณำจำรย์  ประกอบด้วย ประธำนและกรรมกำร  ซึ่ งมำจำก 
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร  
   จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของประธำนและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของสภำคณำจำรย์ ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

 มาตรา ๓๑ สภำคณำจำรย์ มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำแก่สภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดีในกำรบริหำรกิจกำรทั้ง
ปวงของมหำวิทยำลัย 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
   (๓) สร้ำงและส่งเสริมควำมสำมัคคีของคณำจำรย์ 
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และผดุงเกียรติของคณำจำรย์มหำวิทยำลัย  
   (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย 
 

   มาตรา ๓๐ ให้มีสภำพนักงำน ประกอบด้วย ประธำนและกรรมกำร ซึ่งมำจำกพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
   จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของประธำนและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของสภำพนักงำน ให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๓๒ ให้มีสภำพนักงำนสำยสนับสนุน ประกอบด้วย ประธำนและกรรมกำร ซึ่งมำจำก
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 
   จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของประธำนและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของสภำพนักงำน ให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 



๒๐ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๓๑ สภำพนักงำนมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำแก่สภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดีในกำรบริหำรกิจกำรทั้ง
ปวงของมหำวิทยำลัย 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
   (๓) สร้ำงและส่งเสริมควำมสำมัคคีของพนักงำนมหำวิทยำลัย  
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงำนมหำวิทยำลัย  
   (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย 

 

   มาตรา ๓๓ สภำพนักงำนมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำแก่สภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดีในกำรบริหำรกิจกำรทั้ง
ปวงของมหำวิทยำลัย 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
   (๓) สร้ำงและส่งเสริมควำมสำมัคคีของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยสนับสนุน  
   (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย 
 

   มาตรา ๓๒  ให้มีอธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด และรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย และอำจมีรองอธิกำรบดีหรือผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือจะมีทั้งรองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดี ตำมจ ำนวนที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่และรับผิดชอบตำมที่อธิกำรบดี
มอบหมำยก็ได้ 

 

   มาตรา ๓๔  ให้มีอธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด และรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย และอำจมีรองอธิกำรบดีหรือผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือจะมีทั้งรองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดี ตำมจ ำนวนที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่และรับผิดชอบตำมที่อธิกำรบดี
มอบหมำยก็ได้ 
 

   มาตรา ๓๓  อธิกำรบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งโดยค ำแนะน ำของสภำ
มหำวิทยำลัยจำกผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๕ 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำอธิกำรบดี ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   รองอธิกำรบดีนั้นให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งโดยค ำแนะน ำของอธิกำรบดีจำกผู้มีคุณสมบัติ
ตำมมำตรำ ๓๖ 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดีนั้น ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งจำกผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๖ 
 

   มาตรา ๓๕  อธิกำรบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งโดยค ำแนะน ำของสภำ
มหำวิทยำลัยจำกผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๗  
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำอธิกำรบดี ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   รองอธิกำรบดีนั้นให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งโดยค ำแนะน ำของอธิกำรบดีจำกผู้มีคุณสมบัติ
ตำมมำตรำ ๓๘  
   ผู้ช่วยอธิกำรบดีนั้น ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งจำกผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๘  
 
 
 



๒๑ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๓๔ อธิกำรบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ 
   เมื่ออธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งให้รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งด้วย  
   นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  
   (๑) ตำย  
   (๒) ลำออก 
   (๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๕ 
   (๔) สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ถอดถอน  
   (๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 

   มาตรา ๓๖ อธิกำรบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ 
   เมื่ออธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งให้รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งด้วย  
   นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อธิกำรบดีพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  
   (๑) ตำย  
   (๒) ลำออก 
   (๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๗  
   (๔) สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ถอดถอน  
   (๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 

   มาตรา ๓๕ อธิกำรบดีต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี้  
   (๑) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือ 
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
บริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัย
รับรอง  
   (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำ
มหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สิบปีในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรอ่ืน ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  
   นอกจำกคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่ง อธิกำรบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะ ต้องห้ำม
ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๓๗ อธิกำรบดีต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี้  
   (๑) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือ 
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
บริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัย
รับรอง  
   (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำ
มหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สิบปีในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรอ่ืน ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  
   นอกจำกคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่ง อธิกำรบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะ ต้องห้ำม
ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 



๒๒ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๓๖ รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีต้องส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำหรือเทียบเท่ำ
จำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๓๘ รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีต้องส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำหรือเทียบเท่ำ
จำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๓๗  อธิกำรบดีเป็นผู้แทนของมหำวิทยำลัยในกิจกำรทั้งปวง และให้มีอ ำนำจและ
หน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) บริหำรกิจกำรของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งนโยบำยและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
   (๒) บริหำรงำนบุคคล บริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืนของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย 
   (๓) ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย 
สถำบัน หรือส ำนัก 
   (๔) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิกำรบดี  
   (๕) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้อ ำนวยกำร รองหัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบันหรือส ำนัก และอำจำรย์พิเศษ โดย
ค ำแนะน ำของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย ส ำนักหรือสถำบัน  
   (๖) จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยและปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำน รวมทั้ง ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (๗) จัดหำทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย  
   (๘) เสนอรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกับกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย 
   (๙) จัดท ำงบประมำณรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย  
 

   มาตรา ๓๙  อธิกำรบดีเป็นผู้แทนของมหำวิทยำลัยในกิจกำรทั้งปวง และให้มีอ ำนำจและ
หน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) บริหำรกิจกำรของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งนโยบำยและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
   (๒) บริหำรงำนบุคคล บริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืนของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย 
   (๓) ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย 
สถำบัน หรือส ำนัก 
   (๔) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิกำรบดี  
   (๕) อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้อ ำนวยกำร รองหัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบันหรือส ำนัก และอำจำรย์พิเศษ โดย
ค ำแนะน ำของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย ส ำนักหรือสถำบัน  
   (๖) จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยและปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำน รวมทั้ง ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (๗) จัดหำทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย  
   (๘) เสนอรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกับกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย 
   (๙) จัดท ำงบประมำณรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย  
 



๒๓ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   (๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ ของมหำวิทยำลัย หรือ
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 
 

   (๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ ของมหำวิทยำลัย หรือ
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 

   มาตรา ๓๘  ในกรณีที่อธิกำรบดีไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองอธิกำรบดีเป็นผู้
รักษำกำรแทน  ถ้ำมีรองอธิกำรบดีหลำยคน ให้รองอธิกำรบดีซึ่งอธิกำรบดีมอบหมำยเป็น
ผู้รักษำกำรแทน ถ้ำอธิกำรบดีมิได้มอบหมำย ให้รองอธิกำรบดีที่มีอำวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษำกำร
แทน 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี หรือไม่มีผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีตำมวรรคหนึ่ง 
หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๕ เป็นผู้
รักษำกำรแทน 
 
 

   มาตรา ๔๐  ในกรณีที่อธิกำรบดีไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองอธิกำรบดีเป็นผู้
รักษำกำรแทน  ถ้ำมีรองอธิกำรบดีหลำยคน ให้รองอธิกำรบดีซึ่งอธิกำรบดีมอบหมำยเป็น
ผู้รักษำกำรแทน ถ้ำอธิกำรบดีมิได้มอบหมำย ให้รองอธิกำรบดีที่มีอำวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษำกำร
แทน 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี หรือไม่มีผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีตำมวรรคหนึ่ง 
หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๗ เป็นผู้
รักษำกำรแทน 

   มาตรา ๓๙  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชำและ
รับผิดชอบกำรบริหำรงำนของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยก ำหนดเพื่อท ำหน้ำที่และรับผิดขอบตำมที่คณบดีมอบหมำยก็ได้ 
   คณบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรง
ต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ เมื่อคณบดีพ้นจำกต ำแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจำกต ำแหน่ง
ด้วย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 
 

   มาตรา ๔๑  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชำและ
รับผิดชอบกำรบริหำรงำนของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยก ำหนดเพื่อท ำหน้ำที่และรับผิดขอบตำมที่คณบดีมอบหมำยก็ได้ 
   คณบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรง
ต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ เม่ือคณบดีพ้นจำกต ำแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจำกต ำแหน่ง
ด้วย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 



๒๔ 
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   มาตรา ๔๐  ในสถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ให้มีผู้อ ำนวยกำรคนหนึ่งซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชำ และรับผิดขอบกำรบริหำรงำนของสถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำง
อ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรอง
ผู้อ ำนวยกำรตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำลัยก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่และรับผิดชอบ
ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยก็ได้ 
    ผู้อ ำนวยกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ เมื่อผู้อ ำนวยกำรพ้นจำกต ำแหน่งให้รองผู้อ ำนวยกำร 
พ้นจำกต ำแหน่งด้วย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 

   มาตรา ๔๒  ในสถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ให้มีผู้อ ำนวยกำรคนหนึ่งซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชำ และรับผิดขอบกำรบริหำรงำนของสถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำง
อ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรอง
ผู้อ ำนวยกำรตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำลัยก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่และรับผิดชอบ
ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยก็ได้ 
    ผู้อ ำนวยกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ เมื่อผู้อ ำนวยกำรพ้นจำกต ำแหน่งให้รองผู้อ ำนวยกำร 
พ้นจำกต ำแหน่งด้วย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๔๑  ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำน
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก จะด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำวเกินหนึ่งต ำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
    ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งจะรักษำกำรแทนต ำแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่งต ำแหน่งแต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

   มาตรา ๔๓  ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำน
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก จะด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำวเกินหนึ่งต ำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
    ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งจะรักษำกำรแทนต ำแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่งต ำแหน่งแต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

   มาตรา ๔๒ กำรจัดระบบบริหำรงำนในคณะ วิทยำลัย สถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ให้ส่วนงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน จัดให้มีคณะกรรมกำร
ประจ ำส่ วนงำน และส่วนงำนที่ ไม่ ได้มีหน้ ำที่ เกี่ ยวกับกำรเรียนกำรสอน จะจัดให้มี
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 

   มาตรา ๔๔ กำรจัดระบบบริหำรงำนในคณะ วิทยำลัย สถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ให้ส่วนงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน จัดให้มีคณะกรรมกำร
ประจ ำส่ วนงำน และส่วนงำนที่ ไม่ ได้มีหน้ ำที่ เกี่ ยวกับกำรเรียนกำรสอน จะจัดให้มี
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนด้วยหรือไม่ก็ได้ 
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   เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนในคณะ วิทยำลัย สถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก อธิกำรบดีจะมอบอ ำนำจให้ผู้
ด ำรงต ำแหน่ง คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดีเฉพำะในส่วนงำนนั้นก็ได้ 
   ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมวรรคสอง มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมที่อธิกำรบดีก ำหนด  
   ให้หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในระดับผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ ๔ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งและ
ถอดถอน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนในคณะ วิทยำลัย สถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก อธิกำรบดีจะมอบอ ำนำจให้ผู้
ด ำรงต ำแหน่ง คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดีเฉพำะในส่วนงำนนั้นก็ได้ 
   ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมวรรคสอง มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมที่อธิกำรบดีก ำหนด  
   ให้หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในระดับผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ ๔ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งและ
ถอดถอน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๔๓ นอกจำกที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตินี้ กำรรักษำกำรแทน กำรมอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจช่วงให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   ในกรณีที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
ก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่ใด ให้ผู้รักษำ
กำรแทน ท ำหน้ำที่กรรมกำร อนุกรรมกำร หรือมีอ ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
นั้นในระหว่ำงรักษำกำรแทน 

   มาตรา ๔๕ นอกจำกที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตินี้ กำรรักษำกำรแทน กำรมอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจช่วงให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   ในกรณีที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
ก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่ใด ให้ผู้รักษำ
กำรแทน ท ำหน้ำที่กรรมกำร อนุกรรมกำร หรือมีอ ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
นั้นในระหว่ำงรักษำกำรแทน 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

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

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

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

   มาตรา ๔๔ ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๔๖ ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
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   มาตรา ๔๕ ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินส่วนงำนของมหำวิทยำลยัเพื่อพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๔๗ ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินส่วนงำนของมหำวิทยำลยัเพื่อพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

   มาตรา ๔๖ ให้สภำวิชำกำรจัดให้มีกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำ กำรเรียน กำรสอน และ
กำรวัดผลตำมหลักสูตรนั้น  
   หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๔๘ ให้สภำวิชำกำรจัดให้มีกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำ กำรเรียน กำรสอน และ
กำรวัดผลตำมหลักสูตรนั้น  
   หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๔๗  ให้สภำมหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี และ
หัวหน้ำส่วนงำนต่ำงๆ  
   หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๔๙  ให้สภำมหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี และ
หัวหน้ำส่วนงำนต่ำงๆ  
   หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๔๘   ให้อธิกำรบดีจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย  
   หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกำสผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินในกำร
อุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนที่เหมำะสม ทั้งด้ำนกำรปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพที่สำมำรถตรวจสอบ 
ติดตำม และประเมินผลได้ 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์ และกระบวนกำรพัฒนำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๕๐   ให้อธิกำรบดีจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย  
   หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกำสผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินในกำร
อุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนที่เหมำะสม ทั้งด้ำนกำรปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพที่สำมำรถตรวจสอบ 
ติดตำม และประเมินผลได้ 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์ และกระบวนกำรพัฒนำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 
 



๒๗ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 
หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
--------------- 

 
   มาตรา ๔๙ ให้มหำวิทยำลัยวำงและรักษำไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตำมส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัย มีสมุดบัญชีลงรำยกำรแยกตำมประเภทของสินทรัพย์ หนี้ ทุน รำยได้ และ
ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อควำมอันเป็นที่มำของรำยกำรนั้นๆ และให้มีกำร
ตรวจสอบบัญชีภำยในเป็นประจ ำ 
   กำรบันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

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

   มาตรา ๕๑ ให้มหำวิทยำลัยวำงและรักษำไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตำมส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัย มีสมุดบัญชีลงรำยกำรแยกตำมประเภทของสินทรัพย์ หนี้ ทุน รำยได้ และ
ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อควำมอันเป็นที่มำของรำยกำรนั้ นๆ และให้มีกำร
ตรวจสอบบัญชีภำยในเป็นประจ ำ 
   กำรบันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 
 

   มาตรา ๕๐ ให้มหำวิทยำลัยจัดท ำงบกำรเงิน และบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยสง่ผู้สอบบัญชีของ
มหำวิทยำลัยภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
   วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

 

   มาตรา ๕๒ ให้มหำวิทยำลัยจัดท ำงบกำรเงิน และบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยสง่ผู้สอบบัญชีของ
มหำวิทยำลัยภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
   วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๕๑ ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภำยนอกซึ่งสภำมหำวิทยำลัย
แต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย 
และให้ท ำกำรตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของมหำวิทยำลัยทุกรอบปีบัญชี 
 

   มาตรา ๕๓ ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภำยนอกซึ่งสภำมหำวิทยำลัย
แต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย 
และให้ท ำกำรตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของมหำวิทยำลัยทุกรอบปีบัญชี 
 

   มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรนี้ให้มีอ ำนำจสอบถำมอธิกำรบดีและผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของ
มหำวิทยำลัยเป็นกำรเพิ่มเติมได้ ตำมควำมจ ำเป็น 

   มาตรา ๕๔ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรนี้ให้มีอ ำนำจสอบถำมอธิกำรบดีและผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของ
มหำวิทยำลัยเป็นกำรเพิ่มเติมได้ ตำมควำมจ ำเป็น 



๒๘ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๕๓ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีและกำรเงินเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภำมหำวิทยำลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี 
   ให้มหำวิทยำลัยเผยแพร่รำยงำนประจ ำปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท ำกำร 
และบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีที่ล่วงมำ และแผนงำนที่จะจัดท ำในปีต่อไปภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 

   มาตรา ๕๕ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีและกำรเงินเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภำมหำวิทยำลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี 
   ให้มหำวิทยำลัยเผยแพร่รำยงำนประจ ำปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท ำกำร 
และบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีที่ล่วงมำ และแผนงำนที่จะจัดท ำในปีต่อไปภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 

   มาตรา ๕๔ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

   มาตรา ๕๖ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 

หมวด ๕ 
การก ากับดูแล 
----------- 

 
   มาตรา ๕๕ รัฐมนตรีมีอ ำนำจและหน้ำที่ก ำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจกำรของมหำวิทยำลัย 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหำวิทยำลัยเป็นกำรเฉพำะ ในกรณีที่มีปัญหำข้อขัดแย้งในกำรด ำเนิน
กิจกำรของมหำวิทยำลัย ซึ่งอำจเกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม  
ค ำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

หมวด ๕ 
การก ากับดูแล 
----------- 

 
   มาตรา ๕๗ รัฐมนตรีมีอ ำนำจและหน้ำที่ก ำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจกำรของมหำวิทยำลัย 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหำวิทยำลัยเป็นกำรเฉพำะ ในกรณีที่มีปัญหำข้อขัดแย้งในกำรด ำเนิน
กิจกำรของมหำวิทยำลัย ซึ่งอำจเกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม  
ค ำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 
 



๒๙ 
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   มาตรา ๕๖ บรรดำเรื่องที่มหำวิทยำลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

   มาตรา ๕๘ บรรดำเรื่องที่มหำวิทยำลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

----------- 
   มาตรา ๕๗ คณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัยมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
   (๑) ศำสตรำจำรย์ 
   (๒) รองศำสตรำจำรย์ 
   (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   (๔) อำจำรย์ 
   ศำสตรำจำรย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ งโดยค ำแนะน ำของสภำ
มหำวิทยำลัย 
   สภำมหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนด้วยก็ได้ โดยท ำ
เป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

----------- 
   มาตรา ๕๙ คณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัยมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
   (๑) ศำสตรำจำรย์ 
   (๒) รองศำสตรำจำรย์ 
   (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   (๔) อำจำรย์ 
   ศำสตรำจำรย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ งโดยค ำแนะน ำของสภำ
มหำวิทยำลัย 
   สภำมหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนด้วยก็ได้ โดยท ำ
เป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 
   มาตรา ๕๘ ศำสตรำจำรย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง  จำกผู้ซึ่งมิได้
เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยโดยค ำแนะน ำของสภำมหำวิทยำลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์พิเศษ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย 

 

   มาตรา ๖๐ ศำสตรำจำรย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง  จำกผู้ซึ่งมิได้
เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยโดยค ำแนะน ำของสภำมหำวิทยำลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์พิเศษ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย 
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   มาตรา ๕๙ ศำสตรำจำรย์ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญเป็นพิเศษ และพ้นจำก
ต ำแหน่งไปโดยไม่มีควำมผิด สภำมหำวิทยำลัยอำจแต่งตั้งให้เป็นศำสตรำจำรย์เกียรติคุณใน
สำขำที่ศำสตรำจำรย์ผู้นั้นมีควำมเชี่ยวชำญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 
    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๑ ศำสตรำจำรย์ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญเป็นพิเศษ และพ้นจำก
ต ำแหน่งไปโดยไม่มีควำมผิด สภำมหำวิทยำลัยอำจแต่งตั้งให้เป็นศำสตรำจำรย์เกียรติคุณใน
สำขำที่ศำสตรำจำรย์ผู้นั้นมีควำมเชี่ยวชำญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 
    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๐  สภำมหำวิทยำลัยอำจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงำน
ในมหำวิทยำลัยเป็นรองศำสตรำจำรย์พิเศษและผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษได้ โดยค ำแนะน ำของ
สภำวิชำกำร 
   อธิกำรบดีอำจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นอำจำรย์พิเศษได้โดยค ำแนะน ำของ
หัวหน้ำส่วนงำน 
    คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรแต่งตั้ งและถอดถอนรองศำสตรำจำรย์พิ เศษ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๒  สภำมหำวิทยำลัยอำจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงำน
ในมหำวิทยำลัยเป็นรองศำสตรำจำรย์พิเศษและผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษได้ โดยค ำแนะน ำของ
สภำวิชำกำร 
   อธิกำรบดีอำจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นอำจำรย์พิเศษได้โดยค ำแนะน ำของ
หัวหน้ำส่วนงำน 
    คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรแต่งตั้ งและถอดถอนรองศำสตรำจำรย์พิ เศษ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๑  บุคคลใดได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์พิ เศษ  หรือ ได้ รับ แต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ งศำสตรำจำรย์ เกี ย รติ คุณ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ต ำแหน่งทำงวิชำกำรดังกล่ำว เป็นค ำน ำหน้ำนำมเพื่อแสดง  
วิทยฐำนะได้ตลอดไป 
   กำรใช้ค ำน ำหน้ำนำมตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 
   (๑) ศำสตรำจำรย์   ใช้อักษรย่อ ศ. 
   (๒) ศำสตรำจำรย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
   (๓) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 

   มาตรา ๖๓  บุคคลใดได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์พิ เศษ  หรือ ได้ รับ แต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ งศำสตรำจำรย์ เกี ย รติ คุณ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ต ำแหน่งทำงวิชำกำรดังกล่ำว เป็นค ำน ำหน้ำนำมเพื่อแสดง 
วิทยฐำนะได้ตลอดไป 
   กำรใช้ค ำน ำหน้ำนำมตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 
   (๑) ศำสตรำจำรย์   ใช้อักษรย่อ ศ. 
   (๒) ศำสตรำจำรย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
   (๓) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
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   (๔) รองศำสตรำจำรย์   ใช้อักษรย่อ รศ. 
   (๕) รองศำสตรำจำรย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
   (๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 
   (๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
   กำรใช้ค ำน ำหน้ำนำมและกำรใช้อักษรย่อค ำน ำหน้ำนำมส ำหรับต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 
 

   (๔) รองศำสตรำจำรย์   ใช้อักษรย่อ รศ. 
   (๕) รองศำสตรำจำรย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
   (๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 
   (๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
   กำรใช้ค ำน ำหน้ำนำมและกำรใช้อักษรย่อค ำน ำหน้ำนำมส ำหรับต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

    มาตรา ๖๒ สภำมหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีต ำแหน่งซึ่งแสดงถึงควำมช ำนำญหรือควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำกำรเป็นพิเศษก็ได้ โดยออกเป็นข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 

    มาตรา ๖๔ สภำมหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีต ำแหน่งซึ่งแสดงถึงควำมช ำนำญหรือควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำกำรเป็นพิเศษก็ได้ โดยออกเป็นข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

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

   มาตรา ๖๓ ปริญญำมีสำมชั้น คือ 
   ปริญญำเอก เรียกว่ำ ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
   ปริญญำโท เรียกว่ำ มหำบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
   ปริญญำตรี เรียกว่ำ บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
 
 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

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

   มาตรา ๖๕ ปริญญำมีสำมชั้น คือ 
   ปริญญำเอก เรียกว่ำ ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
   ปริญญำโท เรียกว่ำ มหำบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
   ปริญญำตรี เรียกว่ำ บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
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   มาตรา ๖๔  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 
หรือวุฒิบัตรในสำชำวิชำที่มีกำรสอนในมหำวิทยำลัย และร่วมให้ปริญญำในสำขำวิชำที่มีกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 
   กำรก ำหนดให้สำขำวิชำใดมีปริญญำ อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษร
ย่อส ำหรับสำขำวิชำนั้นอย่ำงไร ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ  
 

   มาตรา ๖๖  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 
หรือวุฒิบัตรในสำชำวิชำที่มีกำรสอนในมหำวิทยำลัย และร่วมให้ปริญญำในสำขำวิชำที่มีกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 
   กำรก ำหนดให้สำขำวิชำใดมีปริญญำ อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษร
ย่อส ำหรับสำขำวิชำนั้นอย่ำงไร ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ  

   มาตรา ๖๕ สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี
ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 
 

   มาตรา ๖๗ สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี
ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 
 

   มาตรา ๖๖  สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับก ำหนดให้มีประกำศนียบัตรชั้นต่ำงๆ 
อนุปริญญำ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ก็ได้ ดังนี้ 
   (๑) ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำใด สำขำวิชำหนึ่ง
ภำยหลังที่ได้รับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำแล้ว 
   (๒) ประกำศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำใด สำขำวิชำหนึ่ง
ภำยหลังที่ได้รับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำแล้ว 
   (๓) อนุปริญญำ ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งก่อนถึงชั้นได้รับ
ปริญญำตร ี
   (๔) ประกำศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรพิเศษ 
   (๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนที่สอบผ่ำนชุดวิชำหรือรำยวิชำ 
   (๖) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

 

   มาตรา ๖๘  สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับก ำหนดให้มีประกำศนียบัตรชั้นต่ำงๆ 
อนุปริญญำ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ก็ได้ ดังนี้ 
   (๑) ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำใด สำขำวิชำหนึ่ง
ภำยหลังที่ได้รับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำแล้ว 
   (๒) ประกำศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำใด สำขำวิชำหนึ่ง
ภำยหลังที่ได้รับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำแล้ว 
   (๓) อนุปริญญำ ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งก่อนถึงชั้นได้รับ
ปริญญำตร ี
   (๔) ประกำศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรพิเศษ 
   (๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนที่สอบผ่ำนชุดวิชำหรือรำยวิชำ 
   (๖) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 



๓๓ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๖๗  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำกิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำ
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญำนั้นๆ แต่จะให้ปริญญำดังกล่ำวแก่คณำจำรย์ประจ ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย นำยกสภำมหำวิทยำลัย หรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยในขณะ
ด ำรงต ำแหน่งนั้นไม่ได้  
   ชั้น สำขำของปริญญำ และหลักเกณฑ์กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๙  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำกิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำ
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญำนั้นๆ แต่จะให้ปริญญำดังกล่ำวแก่คณำจำรย์ประจ ำผู้ด ำร ง
ต ำแหน่งต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย นำยกสภำมหำวิทยำลัย หรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยในขณะ
ด ำรงต ำแหน่งนั้นไม่ได้  
   ชั้น สำขำของปริญญำ และหลักเกณฑ์กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๘  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีครุยวิทยฐำนะหรือเข็มวิทยฐำนะ เป็นเครื่องหมำย
แสดงวิทยฐำนะของผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร และอำจก ำหนดให้มีครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร หรือคณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัยก็ได้  
   กำรก ำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และ
ครุยประจ ำต ำแหน่ง ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งจะใช้ในโอกำสใด โดยมีเงื่อนไขอย่ำง
ใด ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๗๐  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีครุยวิทยฐำนะหรือเข็มวิทยฐำนะ เป็นเครื่องหมำย
แสดงวิทยฐำนะของผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร และอำจก ำหนดให้มีครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร หรือคณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัยก็ได้  
   กำรก ำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และ
ครุยประจ ำต ำแหน่ง ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งจะใช้ในโอกำสใด โดยมีเงื่อนไขอย่ำง
ใด ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๖๙  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
หรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัยก็ได้ โดยท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ 
   กำรใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ตำมวรรคหนึ่งเพื่อกำรค้ำ หรือกำรใช้สิ่งดังกล่ำว ที่
มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ต้องได้รับอนุญำตเป็น
หนังสือจำกมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๗๑  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
หรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัยก็ได้ โดยท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ 
   กำรใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ตำมวรรคหนึ่งเพื่อกำรค้ำ หรือกำรใช้สิ่งดังกล่ำว ที่
มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ต้องได้รับอนุญำตเป็น
หนังสือจำกมหำวิทยำลัย 



๓๔ 
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   มาตรา ๗๐  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมำย เครื่องแต่งกำยของ
นักศึกษำหรือผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยก็ได้ โดยท ำเป็นข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

   มาตรา ๗๒  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมำย เครื่องแต่งกำยของ
นักศึกษำหรือผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยก็ได้ โดยท ำเป็นข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

----------- 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

----------- 

   มาตรา ๗๑   ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ ครุยประจ ำต ำแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมำย หรือเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย และผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประกำรใดๆ ว่ำตนมีปริญญำ ประกำศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร 
หรือมีต ำแหน่งใดในมหำวิทยำลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้ำได้กระท ำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ำตนมีสิทธิ
ที่จะใช้ หรือมีวิทยฐำนะหรือมีต ำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

   มาตรา ๗๓  ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ ครุยประจ ำต ำแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมำย หรือเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย และผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประกำรใดๆ ว่ำตนมีปริญญำ ประกำศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร 
หรือมีต ำแหน่งใดในมหำวิทยำลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้ำได้กระท ำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ำตนมีสิทธิ
ที่จะใช้ หรือมีวิทยฐำนะหรือมีต ำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

   มาตรา ๗๒ ผู้ใดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
   (๑) ปลอม หรือท ำเลียนแบบซึ่งตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วน
งำนของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะท ำเป็นสีใดหรือท ำด้วยวิธีใดๆ 
   (๒) ใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย 
ปลอม หรือซึ่งท ำเลียนแบบ 
 

   มาตรา ๗๔ ผู้ใดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
   (๑) ปลอม หรือท ำเลียนแบบซึ่งตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วน
งำนของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะท ำเป็นสีใดหรือท ำด้วยวิธีใดๆ 
   (๒) ใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย 
ปลอม หรือซึ่งท ำเลียนแบบ 
 



๓๕ 
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   (๓) ใช้หรือท ำให้ปรำกฏซึ่งตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำน
ของมหำวิทยำลัยที่วัตถุหรือสินค้ำใดๆ โดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๙ วรรคสอง 
   ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำม (๑) เป็นผู้กระท ำควำมผิดตำม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตำม (๒) แต่
กระทงเดียว 
   ควำมผิดตำม (๓) เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
 

   (๓) ใช้หรือท ำให้ปรำกฏซึ่งตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำน
ของมหำวิทยำลัยที่วัตถุหรือสินค้ำใดๆ โดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๑ วรรคสอง 
   ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำม (๑) เป็นผู้กระท ำควำมผิดตำม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตำม (๒) แต่
กระทงเดียว 
   ควำมผิดตำม (๓) เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
 

 
บทเฉพาะกาล 

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

 
บทเฉพาะกาล 

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

   มาตรา ๗๓  ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ภำระผูกพัน งบประมำณ และรำยได้
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 
๒๕๒๑ มำเป็นของมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

   มาตรา ๗๕  ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ภำระผูกพัน งบประมำณ และรำยได้
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 
๒๕๒๑ มำเป็นของมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

   มาตรา ๗๔  ให้นำยกสภำมหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 
๒๕๒๑ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่นำยกสภำ
มหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมพระรำชบัญญัติ
นี้ต่อไป จนกว่ำจะได้มีสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ให้คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท ำหน้ำที่ตำมที่ ได้รับมอบหมำยต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จภำรกิจ 
หรือมีสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  

   มาตรา ๗๖  ให้นำยกสภำมหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 
๒๕๒๑ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่นำยกสภำ
มหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมพระรำชบัญญัติ
นี้ต่อไป จนกว่ำจะได้มีสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ให้คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท ำหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จภำรกิจ 
หรือมีสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  
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   มาตรา ๗๕  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำ กรรมกำร
ประจ ำสำขำวิชำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักของมหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิี้
ใช้บังคับ คงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำครบวำระ แต่ถ้ำบุคคลดงักล่ำวเปน็ข้ำรำชกำรของ
มหำวิทยำลยัต้องแสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพเปน็พนักงำนมหำวิทยำลยัตำมพระรำชบัญญัตนิี้
ภำยในหนึ่งปีนบัแต่วันทีพ่ระรำชบัญญัตนิี้ใชบ้ังคับ และเมื่อครบก ำหนดแล้วไม่แสดงเจตนำ
เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั ให้พ้นจำกต ำแหนง่  
   ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ำรงต ำแหน่ง คงด ำรงต ำแหน่งต่อไป จนกว่ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งจะพ้นจำกต ำแหน่ง 
 

   มาตรา ๗๗  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำ กรรมกำร
ประจ ำสำขำวิชำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักของมหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิี้
ใช้บังคับ คงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำครบวำระ แต่ถ้ำบุคคลดงักล่ำวเปน็ข้ำรำชกำรของ
มหำวิทยำลยัต้องแสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพเปน็พนักงำนมหำวิทยำลยัตำมพระรำชบัญญัตนิี้
ภำยในหนึ่งปีนบัแต่วันที่พระรำชบัญญัตนิี้ใชบ้ังคับ และเมื่อครบก ำหนดแล้วไม่แสดงเจตนำ
เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั ให้พ้นจำกต ำแหนง่  
   ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ำรงต ำแหน่ง คงด ำรงต ำแหน่งต่อไป จนกว่ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งจะพ้นจำกต ำแหน่ง 
 

   มาตรา ๗๖ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ เลขำนุกำรสถำบัน และ
เลขำนุกำรส ำนัก อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้ำรำชกำรของมหำวิทยำลัย ให้
ด ำรงต ำแหน่งต่อไป แต่หำกไม่แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนะภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยภำยใน
สำมปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่ง เว้นแต่ต ำแหน่งดังกล่ำว
จะถูกยุบเลิกก่อนเวลำวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

   มาตรา ๗๘ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ เลขำนุกำรสถำบัน และ
เลขำนุกำรส ำนัก อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้ำรำชกำรของมหำวิทยำลัย ให้
ด ำรงต ำแหน่งต่อไป แต่หำกไม่แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนะภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยภำยใน
สำมปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่ง เว้นแต่ต ำแหน่งดังกล่ำว
จะถูกยุบเลิกก่อนเวลำวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

   มาตรา ๗๗  ให้นับเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ประธำน
กรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และหัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสถำบัน หรือส ำนัก ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.๒๕๒๑  รวมอยู่ในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 
 

   มาตรา ๗๙  ให้นับเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ประธำน
กรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และหัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสถำบัน หรือส ำนัก ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.๒๕๒๑  รวมอยู่ในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 
 



๓๗ 
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   มาตรา ๗๘  ให้ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงำนที่สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติและ
จัดตั้งขึ้นในมหำวิทยำลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยไปพลำงก่อน จนกว่ำจะมีประกำศของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๑๐ 

 

   มาตรา ๘๐  ให้ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงำนที่สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติและ
จัดตั้งขึ้นในมหำวิทยำลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยไปพลำงก่อน จนกว่ำจะมีประกำศของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๑๐ 
 
 

   มาตรา ๗๙  ให้โอนบรรดำข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.
๒๕๒๑ มำเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
   เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร ตำมวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่ำมหำวิทยำลัยเป็นส่วนรำชกำร และให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
ดังกล่ำวรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืนๆ ผ่ำนมหำวิทยำลัย โดยเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ
แผ่นดิน งบบุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ำ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำหรือระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรมำใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
   ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร มำใช้บังคับตำมวรรคสอง ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจ
น ำมำใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้กำรด ำเนินกำรในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ในส่วนที่ไม่อำจน ำมำใช้บังคับได้ เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 
 

   มาตรา ๘๑  ให้โอนบรรดำข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.
๒๕๒๑ มำเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนมห ำวิทยำลัย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
   เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร ตำมวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่ำมหำวิทยำลัยเป็นส่วนรำชกำร และให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
ดังกล่ำวรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืนๆ ผ่ำนมหำวิทยำลัย โดยเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ
แผ่นดิน งบบุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ำ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำหรือระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรมำใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
   ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร มำใช้บังคับตำมวรรคสอง ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจ
น ำมำใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้กำรด ำเนินกำรในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ในส่วนที่ไม่อำจน ำมำใช้บังคับได้ เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 



๓๘ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๘๐  ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำง ตำมมำตรำ ๗๙ ผู้ใด 
   (๑) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย แล้วแต่
กรณี ในทันที 
   (๒) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยหลังก ำหนดเวลำตำม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระรำชบญัญัติ
นี้ใช้บังคับ เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยได้โดยไม่
ต้องทดลองปฏิบัติงำน 
   (๓) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของ มหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยหลังก ำหนดเวลำตำม (๒) แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้รับเข้ำทดลองปฏิบัติหน้ำที่เป็นเวลำหนึ่งปี เมื่อพ้นก ำหนดแล้วเห็นว่ำมี
ควำมเหมำะสมที่จะบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ก็ให้บรรจุ
ได้ 
   (๔) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของ มหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยหลังก ำหนดเวลำตำม (๓) ถ้ำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำ กำรรับบุคคลนี้นั้น
เข้ำท ำงำนจะเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย และมีอัตรำที่จะรับเข้ำท ำงำนได้ ให้ด ำเนินกำรตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   กำรแสดงเจตนำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนำแล้วจะถอนมิได้ 
 

   มาตรา ๘๒  ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำง ตำมมำตรำ ๘๑ ผู้ใด 
   (๑) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย แล้วแต่
กรณี ในทันที 
   (๒) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยหลังก ำหนดเวลำตำม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระรำชบญัญัติ
นี้ใช้บังคับ เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยได้โดยไม่
ต้องทดลองปฏิบัติงำน 
   (๓) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของ มหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยหลังก ำหนดเวลำตำม (๒) แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้รับเข้ำทดลองปฏิบัติหน้ำที่เป็นเวลำหนึ่งปี เมื่อพ้นก ำหนดแล้วเห็นว่ำมี
ควำมเหมำะสมที่จะบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ก็ให้บรรจุ
ได้ 
   (๔) แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของ มหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยหลังก ำหนดเวลำตำม (๓) ถ้ำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำ กำรรับบุคคลนี้นั้น
เข้ำท ำงำนจะเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย และมีอัตรำที่จะรับเข้ำท ำงำนได้ ให้ด ำเนินกำรตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
   กำรแสดงเจตนำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนำแล้วจะถอนมิได้ 
 



๓๙ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗๙ ที่มิได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้ยังคงสถำนะควำมเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร 
 

   ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘๑  ที่มิได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้ยังคงสถำนะควำมเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร 
 

   มาตรา ๘๑  ผู้ซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ตำมมำตรำ ๗๙ ให้ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ไม่น้อย
กว่ำเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนที่ เคยได้รับอยู่ก่อนเข้ำเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๘๓  ผู้ซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ตำมมำตรำ ๘๑ ให้ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ไม่น้อย
กว่ำเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้ำเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๘๒  ข้ำรำชกำรซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗๙ ให้
ถือว่ำเป็นกำรให้ออกจำกรำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
   ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ ลูกจ้ำงของ
มหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗๙ ให้ถือว่ำเป็นกำรออกจำกงำนเพรำะทำงรำชกำรยุบต ำแหน่ง และ
ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง 
   ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมำชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจำกรำชกำรแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ และมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำรเช่นเดียวกับผู้ใด้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร 
   พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐำนะข้ำรำชกำรบ ำนำญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วย
ควำมสมัครใจ 

   มาตรา ๘๔  ข้ำรำชกำรซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๘๑ ให้
ถือว่ำเป็นกำรให้ออกจำกรำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
   ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ ลูกจ้ำงของ
มหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๘๑  ให้ถือว่ำเป็นกำรออกจำกงำนเพรำะทำงรำชกำรยุบต ำแหน่ง และ
ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง 
   ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมำชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจำกรำชกำรแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ และมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำรเช่นเดียวกับผู้ใด้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร 
   พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐำนะข้ำรำชกำรบ ำนำญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วย
ควำมสมัครใจ 



๔๐ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๘๓  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำวิชำกำรตำมมำตรำ ๒๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 
๗๔ หรือคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย ท ำหน้ำที่สภำวิชำกำรจนกว่ำจะได้มีสภำ
วิชำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๙ และ
ข้อบังคับเก่ียวกับกำรประชุมสภำวิชำกำรตำมมำตรำ ๒๗ ให้น ำข้อบังคับว่ำด้วยกำรประชุมของ
สภำมหำวิทยำลัยซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 
๒๕๒๑ และใช้อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา ๘๕  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำวิชำกำรตำมมำตรำ ๒๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 
๗๖ หรือคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย ท ำหน้ำที่สภำวิชำกำรจนกว่ำจะได้มีสภำ
วิชำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๙ และ
ข้อบังคับเก่ียวกับกำรประชุมสภำวิชำกำรตำมมำตรำ ๒๗ ให้น ำข้อบังคับว่ำด้วยกำรประชุมของ
สภำมหำวิทยำลัยซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 
๒๕๒๑ และใช้อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา ๘๔ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับคง
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรมหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

   มาตรา ๘๖ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับคง
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรมหำวิทยำลัย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

   มาตรา ๘๕  ในระหว่ำงที่ยังมีข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗๙ เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
ดังกล่ำว มีส่วนร่วมในกิจกำรสภำพนักงำนโดยเท่ำเทียมกับพนักงำนมหำวิทยำลัยด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๘๗  ในระหว่ำงที่ยังมีข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘๑   เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
ดังกล่ำว มีส่วนร่วมในกิจกำรสภำคณำจำรย์ หรือสภำพนักงำนสำยสนับสนุนโดยเท่ำเทียมกับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๘๖ ให้ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และ
อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยสโุขทยัธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต ำแหน่ง ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผูช้่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์ตำมพระรำชบัญญตัินี้ และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกลำ่ว คงด ำรง

   มาตรา ๘๘ ให้ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และ
อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยสโุขทยัธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต ำแหน่ง ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผูช้่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์ตำมพระรำชบัญญตัินี้ และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกลำ่ว คงด ำรง
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ต ำแหน่งนัน้ต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
    ให้ผู้ซึ่งเป็นอำจำรย์พิเศษของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
อำจำรย์พิเศษ ของมหำวิทยำลัยต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้จนครบก ำหนดเวลำที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง 
 

ต ำแหน่งนัน้ต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
    ให้ผู้ซึ่งเป็นอำจำรย์พิเศษของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
อำจำรย์พิเศษ ของมหำวิทยำลัยต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้จนครบก ำหนดเวลำที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง 
 

   มาตรา ๘๗  สิทธิในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
หรือต ำแหน่งอื่นใดของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนที่โอนมำตำมมำตรำ ๗๗ หรือเปลี่ยนสถำนภำพ
ตำมมำตรำ ๗๔ และมำตรำ ๗๙ และสิทธิในกำรเลื่อนต ำแหน่งของลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร มิให้
เสียไปเพรำะเหตุที่โอนมำหรือเปลี่ยนสถำนภำพหรือไม่เปลี่ ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๘๙  สิทธิในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
หรือต ำแหน่งอื่นใดของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนที่โอนมำตำมมำตรำ ๗๙ หรือเปลี่ยนสถำนภำพ
ตำมมำตรำ ๗๖ และมำตรำ ๘๑ และสิทธิในกำรเลื่อนต ำแหน่งของลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร มิให้
เสียไปเพรำะเหตุที่โอนมำหรือเปลี่ยนสถำนภำพหรือไม่เปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
 

   มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยว่ำงลง 
ไม่ว่ำจะว่ำงอยู่ก่อนหรือภำยหลังวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต ำแหน่งนั้นและให้
โอนอัตรำ ต ำแหน่งและเงินงบประมำณแผ่นดินประจ ำอัตรำ รวมตลอดทั้งงบบุคลำกรที่จ่ำยใน
ลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส ำหรับต ำแหน่งนั้นไปเป็นของ
มหำวิทยำลัย และให้ถือว่ำกำรโอนเงินงบประมำณดังกล่ำวเป็นกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
 

   มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยว่ำงลง 
ไม่ว่ำจะว่ำงอยู่ก่อนหรือภำยหลังวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต ำแหน่งนั้นและให้
โอนอัตรำ ต ำแหน่งและเงินงบประมำณแผ่นดินประจ ำอัตรำ รวมตลอดทั้งงบบุคลำกรที่จ่ำยใน
ลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส ำหรับต ำแหน่งนั้นไปเป็นของ
มหำวิทยำลัย และให้ถือว่ำกำรโอนเงินงบประมำณดังกล่ำวเป็นกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 
(ร่าง) 5 (ร่าง) 6 

   มาตรา ๘๙  ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภำยในสองปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำพระรำช
กฤษฎีกำ กฎทบวง ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ซึ่งออกตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มำใช้บังคับโดยอนุโลมเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 
 

   มาตรา ๙๑  ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภำยในสองปี นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำพระรำช
กฤษฎีกำ กฎทบวง ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ซึ่งออกตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มำใช้บังคับโดยอนุโลมเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 
 

 


