
๑ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
หมวด ๑  
บททั่วไป 

      มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญตัิ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ....” 

  

      มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีใ้ห้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน นบัแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  

      มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
๒๕๒๑ 

  

      มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้

      “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

      “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช         

      “คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช  

      “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวชิาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

      “สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

      “สภาพนักงานสายสนบัสนุน” หมายความวา่ สภาพนักงานสายสนบัสนุน 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช  

      “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

  



๒ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
      “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา่ พนักงานมหาวิทยาลยั 

ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ

มหาวิทยาลยั  

      “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

       มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช

ตามพระราชบัญญัตนิี้ และเป็นนิติบุคคล 

      มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานะเปน็หน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เปน็

ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และไม่เปน็รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ

และกฎหมายอื่น 

  

       มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบญัญัตินี ้

  

       มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาทางวชิาการและวิชาชีพชั้นสูง โดย
ใช้ระบบเปดิ ระบบการศึกษาทางไกล แบบไม่มีชัน้เรียนของตนเอง ด้วยระบบสื่อ
การสอนที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนวิทยฐานะของ
ประชาชน โดยให้การศึกษา ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนา
และถ่ายทอดนวัตกรรม และทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  (ศิลปะและวัฒนธรรม) 

  



๓ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
       มาตรา ๘  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 

ด าเนินการโดยยึดหลักดังต่อไปนี้ 

      (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

      (๒) เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรม

และจริยธรรม 

      (๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

      (๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 

      (๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

      (๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   

การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  

       มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้  

      (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย     

      (๒) ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานมหาวิทยาลัย 

      (๓) คณะ 

      (๔) วิทยาลัย 

      (๕) สถาบัน      

      (๖) ส านัก  

  



๔ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
      มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วน

งานของมหาวิทยาลัยอีกได้ 

       มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท า

เป็นประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการ

จัดตั้งและการรวมสว่นงาน ให้ก าหนดฐานะและภาระหนา้ที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

      การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวชิาการ ความคุ้มค่า

ของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

เป็นส าคัญ  

      การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

      การจัดตั้ง การรวม การแบง่ หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตาม

มาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และในกรณีการจัดตั้งและการรวม

หน่วยงานภายในของส่วนงานให้ก าหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในนัน้ด้วย 

  

       มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับ

สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบนัอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยกไ็ด ้และมีอ านาจให้

ปริญญา อนปุริญญา ประกาศนยีบัตร สัมฤทธิบตัร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนัน้ได้ 

  



๕ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
      การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชัน้สงูหรือสถาบันอ่ืนตาม

วรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

      การควบคุมสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลยั ให้

เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

       มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา 

และด าเนนิการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบันวิจัยอืน่ในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจดัการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร สัมฤทธิบัตร หรือ

วุฒิบัตรชัน้หนึ่งชั้นใด ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสงูนัน้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได ้

      การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

      การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั 

  

       มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลยัไม่อยู่ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไมน่้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

  

       มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรา ๗ ให้องค์กรที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง สนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุ
โทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสิง่จ าเปน็ในการด าเนินกิจการอ่ืน
ที่เก่ียวข้องให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดโครงข่าย

  



๖ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนนุการจัดโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
มหาวิทยาลยัในลักษณะเดียวกับการจัดให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่เกินจากที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ 

       มาตรา ๑๕  มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่างๆ ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจและหน้าที่เช่นวา่นี้ให้รวมถึง 

      (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รบัโอน เชา่ ให้เช่า เชา่ซื้อ ให้เช่าซื้อ 

แลกเปลี่ยน และจ าหนา่ย หรือท านิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ

มหาวิทยาลยั ตลอดจน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธใินทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิตา่งๆ ในทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย และจ าหนา่ยทรัพย์สนิ

ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มผีู้บริจาค

ให้ 

      การจ าหน่ายหรือแลกเปลีย่นอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้

เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้มาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมีวตัถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือ

แลกเปลี่ยนได ้

      (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรบั และค่าบริการในการ

ให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนด

เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

      (๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การ หรือหน่วยงาน

ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 

  



๗ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
      (๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกนัด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือ

หุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์แก่กิจการ

ของมหาวิทยาลัย 

      การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทนุ หรือ

การร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงนิเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนด ตอ้งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

      (๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี  

      (๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อ

การศึกษาและทนุเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาต่าง 

      (๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทนุกับบุคคลหรือนิติบุคคล

ใด เพื่อด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผล

การค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

      (๘) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิ

ประโยชน์ และประโยชน์อย่างอืน่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 

      (๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของ 

มหาวิทยาลยั และที่ราชพสัดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 



๘ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
      (๑๐) ด าเนินกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ โครงข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการให้

การศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ  

      (๑๑) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

       มาตรา ๑๖ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

      (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

      (๒) เงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งมีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย 

      (๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

      (๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

      (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่

มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย 

      (๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์

จากกองทุนดังกล่าว  

      (๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

  



๙ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง 

เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

        รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

        ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่ง มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัย

ไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่

มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

        ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใดแก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน

ทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

         มาตรา ๑๗  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มี

โอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

        หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 

  



๑๐ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
         มาตรา ๑๘  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อ

ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
หรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั 

  

         มาตรา ๑๙  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ศิลปะและ

วัฒนธรรม) ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคบัทางปกครอง  

        บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ

มหาวิทยาลยัในเร่ืองทรัพย์สินอันเป็นของมหาวิทยาลัยมไิด้  

  

         มาตรา ๒๐ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต้องจัดการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 

        เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขทีผู่้

บริจาคให้ก าหนดไว้  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมของผู้

บริจาค หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  ต้องได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒  
การด าเนินงาน 

        มาตรา ๒๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

        (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

        (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคนซึ่งจะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

  



๑๑ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        (๓) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภา

คณาจารย์ ประธานสภาพนักงานสายสนบัสนุน นายกสมาคมศษิย์เก่า

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสมาคมมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง

คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  

        (๕) กรรมการสภามหาวทิยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยป์ระจ า

ที่ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใชผู่้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

        (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

        คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ

จากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน และจากหน่วยงานที่



๑๒ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์จ านวน

หนึ่งคน 

        คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

        ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน็

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวทิยาลัยท าหน้าที่แทนนายก

สภามหาวิทยาลัย เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏบิัติหนา้ที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้

ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัย และในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่

อาจปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภา

มหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัย 

        ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

        และสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

         มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๒๑ (๒) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

  



๑๓ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑(๒) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ  

        (๑) ตาย  

        (๒) ลาออก 

        (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 

        (๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในประเภทนั้น  

        (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

        (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

        (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

        ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าง

ลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

        ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจาก

ต าแหน่ง ก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการ

ด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่



๑๔ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

        ในกรณีที่นายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกสภา

มหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคุณวฒุิ หรือยังมิได้ด าเนินการให้

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัอ่ืนซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งปฏบิัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งนายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ หรือได้มี

การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึน้ใหม่แล้ว 

        ให้มีกลไกการตรวจสอบและการประเมินตนเองของนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (อาจก าหนดไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยการประกัน

คุณภาพและการประเมิน) 

        มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย อ านาจและหน้าที่เชน่ว่านี้ให้รวมถึง 

        (๑) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนพฒันามหาวิทยาลัย 

        (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลยัหรือสภา

มหาวิทยาลยั เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย และอาจมอบหมาย

  



๑๕ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ให้ส่วนงานใดของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกระเบียบและข้อบงัคับส าหรับส่วนงานนัน้

เป็นเร่ืองๆ ไปก็ได ้

        (๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ประกาศนียบัตร

บัณฑิต อนปุริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลยัและที่มหาวิทยาลยัจัด

การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบนัอ่ืน รวมทั้งอนุมตัิการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์ 

        (๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง

การแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกลา่ว 

        (๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ 

การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสงูหรือสถาบันอ่ืน 

        (๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบ

รวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

        (๗) พิจารณาด าเนนิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณา

ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

        (๘) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือ

ส านัก  



๑๖ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        (๙) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรตคิุณ รองศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

        (๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าดว้ยการบริหารงานบคุคลของ

มหาวิทยาลยั  

        (๑๑) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากร

อ่ืน 

        (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ 

และ ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย 

        (๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรบัและงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวิทยาลยั      

        (๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  ลงทุนหรือร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๕ 

(๔) วรรคสอง 

        (๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ

บุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ (๗) 

        (๑๖) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อ

รัฐมนตรีเพื่อทราบ 

        (๑๗) ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของอธิการบดี ให้เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 



๑๗ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อ

กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลยั รวมทั้งมอบอ านาจ

ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้

สภามหาวิทยาลัยทราบ 

        (๑๙) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลยัทีม่ิได้ระบุให้เป็นหนา้ที่

ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

         มาตรา ๒๔ เพื่อให้การด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามอ านาจ

และหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการของสภา

มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

        (๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

        (๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

        (๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 

        (๔) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 

        (๕) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

        (๖) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน 

        องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม อ านาจและ

หน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและ

กรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการด าเนินงานและค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบ

แทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  



๑๘ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
         มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือส านัก ประธานสภา

คณาจารย์ และประธานสภาพนกังานสายสนับสนนุ เป็นกรรมการ 

        ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เปน็

เลขานุการ โดยค าแนะน าของอธิการบด ี

  

         มาตรา ๒๖  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหนา้ที่ ดังนี้ 

        (๑) เสนอแผนพฒันามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

        (๒) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศของมหาวิทยาลัย  

        (๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน และการจัดตั้ง การ

เปลี่ยนแปลง หรือการยุบเลิก หน่วยงานภายในของส่วนงาน 

        (๔) ด าเนนิการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามอ านาจและหน้าทีท่ี่บัญญตัิ

ไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และตามมติของ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

        (๕) ด าเนนิการเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้

ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี การประชุม และวธิีการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั 

 

  



๑๙ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
         มาตรา ๒๗  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน 

กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวฒุภิายในและภายนอกมหาวิทยาลยั คณบดี 

ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารส่วนงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่ ศาสตราจารย์ประจ าของ

มหาวิทยาลยั และผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ คณะละหนึ่งคน 

เสนอเพิ่มเติม 

ให้รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการเปน็เลขานุการ และให้หัวหน้าส านกังานสภา

วิชาการเปน็ผูช้่วยเลขานุการ 

    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการ

ด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

         มาตรา ๒๘  สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

        (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวชิาการของ

มหาวิทยาลยัต่ออธิการบด ี

        (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวชิาการของมหาวิทยาลัย 

        (๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพื่อเสนอสภา

มหาวิทยาลยั ก ากับและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดงักล่าว .(ให้เป็น

อ านาจหนา้ที่ของสภาคณาจารย์ ตามมาตรา ๓๑) 

        (๔) ประมวลและประเมินความก้าวหนา้ทางวชิาการ และจัดท าข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเป็นประจ าทุกปี 

  



๒๐ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        (๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการ

เปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

        (๖) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการให้ปริญญา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนปุริญญา และ

ประกาศนียบัตร 

        (๗) อนุมัติการให้สัมฤทธิบัตรและวฒุิบัตร 

        (๘) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ

ของสถานศึกษาชั้นสงู หรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและ

ด าเนินการวิจยัร่วมกับสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบนัวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒ ต่อสภา

มหาวิทยาลยั 

        (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ

กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 

        (๑๐) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับวิชาการแก่อธิการบดีและปฏบิัติหน้าที่อืน่ตามที่

สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย 

        (๑๑) พิจารณาวนิิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ 

เพิ่มเติม  

“พิจารณาก าหนดหลักสตูร การสอนและการวัดผลการศึกษา” 
“เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ”  
“พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้งและถอดถอน  ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย์ และผูช้่วยศาสตราจารย์” 



๒๑ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
“จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวชิาการของ

มหาวิทยาลยัให้เจริญยิ่งขึ้น” 

         มาตรา ๒๙  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  (ควรบัญญัติไว้ก่อน มาตรา ๒๔) 

  

         มาตรา ๓๐ ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ ซึ่งมา

จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายอาจารย์ 

         จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ

พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงาน

ของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

         มาตรา ๓๑ สภาคณาจารย์ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

         (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ

บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

         (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

         (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์ 

         (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์

มหาวิทยาลัย เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

        (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

เพิ่มเติม 

  



๒๒ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
“จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัย เพื่อเสนอตอ่สภา
มหาวิทยาลยั รวมทั้งการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณ”  
“ติดตามและประเมินผลการพฒันาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางดา้น
ทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์”  
“แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อสง่เสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ใน
การปฏิบัติหนา้ที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชพี”  

“ส่งเสริมและพิทักษ์สทิธิเสรีภาพอันชอบธรรมของคณาจารย์มหาวิทยาลยั” 

         มาตรา ๓๒ ให้มีสภาพนักงานสายสนับสนุน ประกอบด้วย ประธานและ

กรรมการ ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

         จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ

พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงาน

ของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

          มาตรา ๓๓ สภาพนักงานสายสนับสนนุมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

          (๑) ให้ค าปรึกษาและขอ้แนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ

บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวทิยาลัย 

          (๒) ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 

          (๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ  

  



๒๓ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดงุเกียรติของพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน  

    (๕) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลยัหรืออธิการบดีมอบหมาย 

เพิ่มเติม 
“ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาพนักงานสาย
สนับสนนุ”  
“ส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยกบัพนักงานและระหว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนวชิาการด้วยกัน” 

           มาตรา ๓๔  ให้มีอธิการบดีเป็นผูบ้ังคับบัญชาสงูสุด และรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลยั และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมี

ทั้งรองอธิการบดีและผูช้่วยอธิการบดี ตามจ านวนทีส่ภามหาวทิยาลัยก าหนด เพื่อท า

หน้าที่และรบัผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

  

           มาตรา ๓๕  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย

ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗  

          หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

          รองอธิการบดีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘  

           ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘  

  



๒๔ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
           มาตรา ๓๖ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

    เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก

ต าแหน่งด้วย  

    นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

    (๑) ตาย  

    (๒) ลาออก 

    (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗  

   (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน (เกณฑ์การถอดถอน และบทบาท

ของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ สภาพนักงานสายสนับสนุน ในการมีส่วนร่วม

เก่ียวกับการถอดถอน) 

    (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  

           มาตรา ๓๗ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

    (๑) ส า เร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการ

สอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

  



๒๕ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    (๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรอื

สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรบัรอง และได้ท าการสอนหรือมี

ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวทิยาลัยหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรบัรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

    นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มี

ลักษณะ ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

          มาตรา ๓๘ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาปริญญา

หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลยัรับรอง 

รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยั 

  

          มาตรา ๓๙  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกจิการทั้งปวง และให้

มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี ้

          (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถปุระสงค์ของ

มหาวิทยาลยั 

          (๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืนของ

มหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

  



๒๖ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
          (๓) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าสว่นงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

          (๔) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  

          (๕) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือส านัก และ

อาจารย์พิเศษ โดยค าแนะน าของคณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบนั 

หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ วิทยาลัย ส านักหรือ

สถาบนั  

          (๖) จัดท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 

รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

          (๗) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนบัสนนุการด าเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลยั  

          (๘) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ

สภามหาวิทยาลัย 

          (๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลยั 

          (๑๐) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศ ของ

มหาวิทยาลยั หรือตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 



๒๗ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
          มาตรา ๔๐  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง

อธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่ง

อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รอง

อธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผูร้ักษาการแทน 

          ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ผู้มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ เปน็ผูร้ักษาการแทน 

  

           มาตรา ๔๑  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตาม

จ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดขอบ

ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

          คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รอง

คณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

          คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เสนอให้บัญญัติคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  

“ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้อง

  



๒๘ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง” 

          มาตรา ๔๒  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ วทิยาลัย สถาบนั หรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งสภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งเปน็ผูบ้ังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบนั 

ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ วิทยาลัย สถาบัน 

หรือส านัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่คณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรบัผิดชอบตามที่

ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได ้

          ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่

อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เมื่อผู้อ านวยการพ้นจาก

ต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการ พ้นจากต าแหน่งด้วย 

          คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรอง

ผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ควรระบุคุณสมบัติในข้อบังคับ 

“มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง” 

“มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือต าแหน่งบริหารอ่ืน ไม่น้อยกว่า ๓-๕ ปี” 
“ผู้อ านวยการส านักหรือสถาบัน ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใด

ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภา

  



๒๙ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องสามารถปฏิบัติงานในส านักหรือสถาบันได้

เต็มเวลา” 

         มาตรา ๔๓  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ

ส านัก จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

         ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนต าแหนง่อื่นได้อีกเพียงหนึ่ง

ต าแหน่งแต่ต้องไม่เกินหนึง่ร้อยแปดสิบวนั 

  

         มาตรา ๔๔ การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบนั ส านัก หรือ

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้

เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ให้ส่วนงานที่มีหนา้ที่เก่ียวกับการเรียน

การสอน จัดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และสว่นงานที่ไม่ได้มีหน้าที่เก่ียวกับ

การเรียนการสอน จะจัดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานด้วยหรือไม่ก็ได้ 

         เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วน

งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือส านัก 

อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วน

งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือส านัก ปฏิบัติ

หน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในสว่นงานนัน้ก็ได้ 

         ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสอง มีอ านาจและหนา้ที่ตามที่อธิการบดี

ก าหนด  

  



๓๐ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า มีวาระการ

ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตัง้ใหม่อีกได้ ทั้งนีคุ้ณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

(เสนอตัดออก) 

เสนอแยกเป็น ๒ มาตรา 
มาตรา ๔๔/๑ การบริหารงานในส่วนงานที่มีหนา้ที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอน (คณะ) 
ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะ / คณะกรรมการบริหารส่วนงานที่มีหน้าที่
เก่ียวกับการเรียนการสอน 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ควรมีการระบุอ านาจหน้าที่ พิจารณาด าเนนิงานด้านบริหารและ
วิชาการของคณะ และปฏบิัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ
มอบหมาย 
 
มาตรา ๔๔/๒ การบริหารงานในสถาบันและส านัก 
ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน/ส านัก  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและ



๓๑ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
วิธีการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารสถาบนั/ส านัก ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ส านักมีหน้าทีด่ าเนนิงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

        มาตรา ๔๕ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตนิี ้การรักษาการแทน 

การมอบอ านาจให้ปฏบิัติหน้าทีแ่ทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติหนา้ที่

แทนของผู้ด ารงต าแหน่งตา่งๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยั 

        ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มีอ านาจ

หน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทน ท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจและ

หน้าที่เช่นเดียวกบัผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ในระหว่างรักษาการแทน 

  

หมวด   

๓    

การประกัน

คุณภาพและการ

ประเมิน 

         มาตรา ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

  

          มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเพื่อ

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของส่วนงาน 

  



๓๒ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

          มาตรา ๔๘ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน 

การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  

         หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เสนอเพิ่มเติม 

ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย 

  

          มาตรา ๔๙  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เสนอแยกการประเมิน 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

ต่างๆ  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

  

          มาตรา ๕๐  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  



๓๓ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    ในการประเมินผลการปฏบิัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผูไ้ม่ผ่านการ

ประเมินในการอุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัตงิานใน

มหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ทัง้ด้านการปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้ 

    หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนา ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๔  

การบัญชีและ

การตรวจสอบ 

 

        มาตรา ๕๑ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยก

ตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้ 

หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของ

รายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

          การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป 

  

          มาตรา ๕๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่าย

ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

         วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  

          มาตรา ๕๓ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญช ี

  



๓๔ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
         มาตรา ๕๔ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลยั เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
อธิการบดีและผูป้ฏิบัตงิานในมหาวิทยาลยั และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเปน็การเพิ่มเติมได้ ตามความ
จ าเป็น 

  

        มาตรา ๕๕ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญช ีเพื่อสภามหาวิทยาลัย

เสนอต่อรัฐมนตรี 

        ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล 

บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดง

ผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

1.   

        มาตรา ๕๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  

หมวด ๕ 

การก ากับดูแล 

 

       มาตรา ๕๗ รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ ใน
กรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรเีสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัตติามค าวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตร ี

  



๓๕ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        มาตรา ๕๘ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลยัจะต้องเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบญัญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ 
  

หมวด ๖ 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

       มาตรา ๕๙ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

        (๑) ศาสตราจารย์ 

        (๒) รองศาสตราจารย์ 

        (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

        (๔) อาจารย์ 

        ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัย 

        สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วย

ก็ได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

        มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

จากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

        คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

        มาตรา ๖๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็น

พิเศษ และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็น

  



๓๖ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็น

เกียรติยศได้ 

        คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

        มาตรา ๖๒  สภามหาวิทยาลัยอาจแตง่ตั้งผู้ซึง่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและมไิด้

เป็นผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษได้ โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 

       อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมไิด้เป็นผูป้ฏิบัตงิานใน

มหาวิทยาลยั เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่มี

หน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

       คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกีารแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามข้อบงัคับของ

มหาวิทยาลยั 

  

       มาตรา ๖๓  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบญัญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการ

ดังกล่าว เปน็ค าน าหนา้นามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

        การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 

  



๓๗ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    (๑) ศาสตราจารย ์  ใช้อักษรย่อ ศ. 

    (๒) ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 

    (๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 

    (๔) รองศาสตราจารย ์  ใช้อักษรย่อ รศ. 

    (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 

    (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ใช้อักษรย่อ ผศ. 

    (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 

    การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทาง

วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

         มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งซึง่แสดงถึงความ
ช านาญหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการเปน็พิเศษก็ได้ โดยออกเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

  

หมวด ๗ 

ปริญญาและ

เครื่องหมาย 

วิทยฐานะ 

       มาตรา ๖๕ ปริญญามีสามชั้น คือ 

    ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 

    ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 

    ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 

  

        มาตรา ๖๖  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรในสาชาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้

ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชัน้สงูอื่นในประเทศหรือ

ต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศ 

  



๓๘ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
        การก าหนดให้สาขาวชิาใดมีปริญญา อนปุริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด 
และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

         มาตรา ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีได้รบัปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสองก็ได ้

  

        มาตรา ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบตัร

ชั้นตา่งๆ อนปุริญญา สัมฤทธิบตัร และวุฒบิัตร ก็ได้ ดังนี้ 

        (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด 

สาขาวชิาหนึง่ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

        (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาใด 

สาขาวชิาหนึง่ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

        (๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง

ก่อนถึงชั้นได้รบัปริญญาตร ี

        (๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

พิเศษ 

        (๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนที่สอบผา่นชุดวิชาหรือรายวิชา 

        (๖) วุฒิบตัร ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่ง 

ปรับแก้ 

  



๓๙ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
           (๖) วุฒิบตัร  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวุฒิบัตร 

เพิ่มเติม 
(๗) วุฒิบตัรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

         มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่

คณาจารย์ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย 

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้  

         ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

         มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ 

เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุย

ประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือ

คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้  

         การก าหนดลักษณะ ชนดิ ประเภท และสว่นประกอบของครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

         ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดย

มีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  



๔๐ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
         มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยกไ็ด้ โดยท าเปน็ประกาศของ

มหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้

สิ่งดังกล่าว ที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้อง

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

  

         มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่อง
แต่งกายของนักศึกษาหรือผู้ปฏบิัติงานในมหาวทิยาลัยก็ได้ โดยท าเป็นข้อบังคบัของ
มหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

 

        มาตรา ๗๓  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหนง่ 
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย 
และผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลยัโดยไม่มสีิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ วา่
ตนมีปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ประกาศนยีบัตรบณัฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร สัมฤทธบิัตร และวุฒบิัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลยัโดยที่
ตนไม่มีสทิธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสทิธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมี
ต าแหน่งเช่นนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทัง้ปรับ 

  

         มาตรา ๗๔ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

         (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใดๆ 

  



๔๑ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
         (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย ปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ 

         (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ วรรคสอง 

         ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษ

ตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

         ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

         มาตรา ๗๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนีภ้าระผูกพัน 
งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบญัญัตินี ้

  

          มาตรา ๗๖  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลยั และ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหนง่อยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั ปฏบิตัิหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา

มหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่า

จะได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึง่ต้องไม่เกินหนึง่ปีนบัแต่วันที่

พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั 

  



๔๒ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่มีอยู่ใน

วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบ้ังคับ ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่า

จะแล้วเสร็จภารกิจ หรือมีสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบัญญัตนิี้  

          มาตรา ๗๗  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการประจ า

สาขาวชิา กรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบ้ังคับ 

คงด ารงต าแหนง่ต่อไปจนกว่าครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดังกลา่วเปน็ข้าราชการของ

มหาวิทยาลยัต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน็พนักงานมหาวิทยาลยัตาม

พระราชบญัญัตินี้ภายในหนึ่งปนีับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ และเมื่อครบ

ก าหนดแล้วไม่แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจาก

ต าแหน่ง  

          ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหนง่ คงด ารงต าแหนง่ต่อไป 

จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหนง่ 

  

          มาตรา ๗๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ 

เลขานุการสถาบัน และเลขานุการส านัก อยู่ก่อนวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบ้ังคับซึ่ง

เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลยั ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานะภาพเปน็พนักงานมหาวิทยาลยัภายในสามปี นบัแต่วันที่

  



๔๓ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั ให้ผู้นั้นพน้จากต าแหน่ง เว้นแต่ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบ

เลิกก่อนเวลาวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับ 

         มาตรา ๗๙  ให้นับเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการส านัก และ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่สถาบัน หรือส านัก ซึ่งเคยด ารง

ต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑  รวมอยู่

ในวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบด ีผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 

และหัวหนา้สว่นงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลัย สถาบนั หรือ

ส านัก ตามพระราชบัญญตัินี้ด้วย 

  

         มาตรา ๘๐  ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงานทีส่ภา
มหาวิทยาลยัได้อนุมัติและจัดตัง้ขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวนัก่อนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกวา่จะมี
ประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ 

  

         มาตรา ๘๑ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.๒๕๒๑ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  



๔๔ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิาน

ในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  (ก าหนดให้ครอบคลุม

ผู้ปฏิบัติงานตามนิยามในมาตรา ๔) 

    เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วน

ราชการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ

และลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนๆ ผ่าน

มหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลกูจา้ง

ของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

    ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าดว้ยลูกจ้างของส่วนราชการ มาใชบ้ังคับตามวรรคสอง ไม่

สอดคล้องกับพระราชบัญญัตนิี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใชบ้ังคบัได้ด้วยเหตุใดๆ ให้

การด าเนินการในส่วนที่ไมส่อดคล้องกับพระราชบัญญัตนิี้ หรือในส่วนทีไ่ม่อาจ

น ามาใช้บังคบัได้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

         มาตรา ๘๒  ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ตามมาตรา ๘๑ ผู้ใด 

         (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่

  



๔๕ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด า เนินการบรรจุ เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ในทันที 

         (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่ง

ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามี

ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

         (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของ มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสอง

ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามี

ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้าทดลองปฏิบัติ

หน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก็ให้บรรจุได้ 

          (๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของ มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๓) ถ้า

มหาวิทยาลัยเห็นว่า การรับบุคคลนี้นั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 



๔๖ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
    ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๑  ที่มิได้รับการบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

          มาตรา ๘๓  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรบัเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการ และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกวา่เงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลกูจ้างของ
มหาวิทยาลยั 

  

          มาตรา ๘๔  ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๘๑ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบ

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเขา้

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

    ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะ

ทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

    ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มี

สิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น

  



๔๗ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ใด้รับ

บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

    พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญ

แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่

ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วยความสมัครใจ 

          มาตรา ๘๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๗ ให้สภา

มหาวิทยาลยัตามมาตรา ๗๖ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ท า

หน้าที่สภาวิชาการจนกวา่จะไดม้ีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน

หนึ่งปี นบัแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับ 

    ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมสภามหาวทิยาลยัตาม

มาตรา ๒๙ และข้อบังคบัเก่ียวกับการประชุมสภาวชิาการตามมาตรา ๒๗ ให้น า

ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยซึง่ออกตามความใน

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้อยู่ในวันที่

พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม 

  

          มาตรา ๘๖ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  



๔๘ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
บทเฉพาะกาล          มาตรา ๘๗  ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตาม

มาตรา ๘๑   เป็นผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าว มีส่วนร่วมในกิจการสภาคณาจารย์ หรือสภา
พนักงานสายสนบัสนุนโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวทิยาลัยดว้ย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

          มาตรา ๘๘ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตาม

พระราชบญัญัตินี้ และให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว คงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตาม

พระราชบญัญัตินี ้

     ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิ เศษ ของมหาวิทยาลัยต่อไปตาม

พระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  

          มาตรา ๘๙  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตาม

มาตรา ๗๗ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๑ และสิทธิในการ

  



๔๙ 

 
หมวด มาตรา 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 
เหตุผลประกอบการให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
เลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยน

สถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

          มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการใน

มหาวิทยาลยัว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั 

ให้ยุบเลิกต าแหน่งนัน้และให้โอนอัตรา ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดนิประจ า

อัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน คา่จ้างประจ า และเงินอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนัน้ไปเป็นของมหาวิทยาลยั และให้ถือว่าการโอน

เงินงบประมาณดงักล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจา่ยตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณ 

  

          มาตรา ๙๑  ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

    ในระหว่างที่ยังมไิด้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้

น าพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือ

ประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบ้ังคับ มาใช้บงัคับโดยอนุโลมเท่าทีไ่ม่ขัด

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิี ้

  

 

 


