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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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“วิทยาเขต”  หมายความวา  สวนงานของมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยูในเขตทองที่ตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

“สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น”  หมายความวา  สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
“สภาคณาจารย”  หมายความวา  สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  พนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ซ่ึงจางโดยเงินอุดหนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐   

เปนมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตินี้  และเปนนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม  พระราชทานพระนามาภิไธย  ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก   
ใหเปนนามของมหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงคในการสราง  พัฒนา  ประมวล  และประยุกตองคความรูทั้งมวล  
และดําเนินการใหมีการเรียนรูในองคความรูดังกลาว  รวมตลอดทั้งเผยแพรความรู  สงเสริม  ปองกันและ
รักษาสุขภาพอนามัย  ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  และการกีฬา  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ทําการวิจัย  รวมตลอดทั้งสงเสริม  และสนับสนุนใหทําการวิจัย  เพื่อสรางหรือพัฒนาองค
ความรูโดยกระทําอยางตอเนื่อง  และนําความรูนั้นไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศและสังคมและ
กอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

(๒)  ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู  ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสํานึกตอสังคม
และมีความใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง 

(๓) สงเสริม  ประยุกต  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
(๔) ใหบริการทางการแพทย  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ  ใหเปนที่ยอมรับในประเทศ  และในระดับนานาชาติ 
(๕) ทําการวิจัยและพฒันาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
(๖) สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันอื่น  เขารวมในการสรางและพัฒนา 

องคความรูและเขารับการถายทอดองคความรู 
(๗) รวมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ  เพื่อดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๖) 
(๘) สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รวมทั้งบํารุงรักษาและใชประโยชน 

จากส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลย่ังยืน 
มาตรา ๙ ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  และภาระหนาที่ 

ตามมาตรา  ๘  ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความเปนเลิศทางวิชาการ  ความมีเสรีภาพทางวิชาการ  มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ

อันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๓) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๔) ความโปรงใสและความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการบริหาร 
(๖) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร 
มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
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(๓) วิทยาเขต 
(๔) คณะ 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  

เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 
สํานักงานอธิการบดี  มีหนาที่ จัดการงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
คณะ  มีหนาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  และบัณฑิตศึกษา  ทําการวิจัยนําผลการวิจัย 

ไปใชประโยชน  และใหบริการทางวิชาการ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขต  คณะ  และสวนงานที่เรียกชื่อ 

อยางอื่น  อาจแบงสวนงานเปนหนวยงานภายในของสวนงานนั้นได 
มาตรา ๑๑ การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแบงและการปรับปรุงหนวยงานในสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหา  ใหทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
การดําเนินการตามมาตรานี้  ตองคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  การประหยัดงบประมาณ   

การลดความซํ้าซอน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ 
มาตรา ๑๒ ภายใต วัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง 
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็ได   
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 
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การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

ในมาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ซ้ือ   ขาย   สราง   จัดหา   โอน   รับโอน   เชา   ใหเชา   เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  แลกเปลี่ยนและ

จําหนาย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิ
ครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา  และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

การจาํหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองคการ  หรือหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ 

(๔) กูยืมเงิน  และใหกู ยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  การลงทุนหรือ 
การรวมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การถือหุน  การเขาเปนหุนสวน  การลงทุน  หรือการรวมลงทุน   
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน  และ

ประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(๗) จัดใหมีกองทุนเพื่อกิจการตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการ  และบุคลากรอยางตอเนื่อง 
(๙) ปกครองดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 
(๑๐) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

รวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
หรือการนําผลการคนควาและวิจัยไปเผยแพร  หรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ รายไดของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดต้ังข้ึน  และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 
(๔)  คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๐)  และ 

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และการพัฒนาการอุดมศึกษา 
ที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใดแก
ขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยใน
สัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
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ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมี จํานวนไม เพียงพอสําหรับคาใชจ ายในการดําเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่น  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๙ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  และ 
การบริการทางวชิาการโดยตรง  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๒๐ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗   

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว    
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๑ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี 
(๔) ประธานสภาคณาจารย  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ที่มิใชคณาจารยประจํา 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสิบคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยประจําจํานวนหาคน  
และจากผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาจํานวนหาคน 

คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตาม  (๒)  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)   
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และจะแตงต้ัง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได 

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหมอีกได 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
แตอาจไดรับเลือกต้ังใหมอีกได 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๒  นายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
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(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนง 
ที่วาง  ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวทิยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการเลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงได 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระ 
ที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการ 
ใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิไดเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะ
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
หรือไดมีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดเปาหมาย  วางนโยบาย  และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนในการปฏิบั ติงานของ

มหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับและประกาศสําหรับ
สวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
การออกขอบังคับตาม  (๓)  ตองเปนไปเพื่อความเปนธรรม  สรางขวัญและกําลังใจโดยไดรับฟง

ความคิดเห็นของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยประกอบดวย 
(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน  การพัสดุและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๖) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๑๐  รวมทั้งการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๗) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๙) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษา  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการใหปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 
(๑๑) พิจารณาสรรหา  และดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดี 
(๑๒) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยพิเศษ 
(๑๓) แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๕๖  
วรรคสาม 

(๑๔) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น 

(๑๕) วางนโยบายและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  การจัดหาผลประโยชน  
และการลงทุน 

(๑๖) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง  ๆ 
(๑๘) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
(๑๙) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ

ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด  ๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด   
หรือสวนงานใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๕ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ใหมีสภาคณาจารยประกอบดวยสมาชิกซ่ึงเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของสมาชิกสภาคณาจารย  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ สภาคณาจารยมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ในกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะขอคิดเห็น  คําแนะนํา  และใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดี

เกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพคณาจารยในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณดังกลาว  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๓) เสนอแนะขอคิดเห็น  คําแนะนํา  และใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคณาจารยทางดานทักษะแหงวิชาชีพคณาจารย 

(๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัยทางดานทักษะแหงวิชาชีพ
คณาจารย 

(๕) เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การบริหารงาน 
 

 

มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
และอาจใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตามคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง 
ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง 
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๓๐  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 
(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๓ 
มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีเมื่อครบ

สองปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง   
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  ให เปนตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่อธิการบดีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  และสภามหาวิทยาลัย 

มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพน
จากตําแหนง  ใหอธิการบดีพนจากตําแหนง 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีตองสํ า เ ร็ จการศึกษาไม ตํ่ ากว าชั้ นปริญญาเอกหรือ เที ยบเท า 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ศาสตราจารยพิเศษ  หรือศาสตราจารยเกียรติคุณ  หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาว  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่น
ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  ใหมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  

ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการ  รองหัวหนาสวนงานที่

เรียกชื่ออยางอื่น  หัวหนาหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหา  รองหัวหนาหนวยงาน
ภายในของสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหา  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  และ
อาจารยพิเศษ 

(๔) บรรจุ  แตงต้ัง  ดําเนินการทางวินัย  และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้งดําเนินการ
บริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  โดยปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๕ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี  ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง

เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานตามจํานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

การแตงต้ังหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ ในวิทยาเขตหนึ่ง  ใหมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบญัชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๗ ในแตละคณะและสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหมีคณบดีหรือผูอํานวยการคนหนึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการตาม
จํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีหรือผูอํานวยการ
มอบหมายกไ็ด 

คณบดีหรือผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งตองสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณบดีหรือผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปและอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

การบริหารงานในคณะหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  รวมทั้งวิธีการสรรหาอํานาจและหนาที่ของ
คณบดีหรือผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การพนจากตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการกอนครบวาระ  การรักษาการแทนใหนํามาตรา  ๓๑  
และมาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแตกรณี 

รองคณบดีหรือรองผูอํานวยการนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังและถอดถอนโดยคําแนะนําของคณบดี
หรือผูอํานวยการ  แลวแตกรณี  จากผูซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีหรือผูอํานวยการ   และเมื่อคณบดี
หรือผูอํานวยการพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๘ ในหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และ  (๔)  ใหมีหัวหนา
หนวยงานเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงานและอาจมีรองหัวหนาหนวยงานเพื่อทํา
หนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาหนวยงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และ  (๔)  มอบหมายได 

การแตงต้ัง  คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของหัวหนาหนวยงานและ
รองหัวหนาหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนหัวหนาหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  ใหนํามาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เมื่อหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนง  ใหรองหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดต้ังโรงพยาบาลตามมาตรา  ๑๐  วรรคสองหรือมาตรา  ๑๐  วรรคหา  

ใหมีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของโรงพยาบาล  และ 
อาจมีรองผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลมอบหมายก็ได 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การแตงต้ัง  คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลและรองผูอํานวยการโรงพยาบาลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาล  ใหนํามาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
เมื่อผูอํานวยการโรงพยาบาลพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการโรงพยาบาลพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา  ๔๐  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  

ผูอํ านวยการ   รองผูอํ านวยการ   ผูอํ านวยการโรงพยาบาลและรองผูอํ านวยการโรงพยาบาล   
จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได   

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง  แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปน 
ผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  เปนผู
รักษาการแทน 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น 
ในกรณีที่มีกฎหมายแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่

อยางใด  ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เปนกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางรักษาการแทนดวย 

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของวิทยาเขต   คณะ  หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  
อธิการบดีจะมอบอาํนาจใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได 

คณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี  อาจมอบอํานาจตอ
ใหรองคณบดี  รองผูอํานวยการ  หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้นปฏิบัติหนาที่ที่รับมอบ
อํานาจมานั้นแทนไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี  และใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตอ 
มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 

 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๔ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔ เมื่อครบส่ีปนับแตวันจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๐  ใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการประเมินสวนงานดังกลาวโดยผูประเมินซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย  แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป  และใหมีการประเมิน
ดังกลาวทุกส่ีป 

การประเมินสวนงานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยใหใชหลักการตามมาตรา  ๙  และนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๒๔  (๑)  เปนเกณฑในการประเมิน  โดยใหหาขอมูลจากผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย   นักศึกษา  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  บุคคลซ่ึงเปนนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตนั้นและบุคคลอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 

รายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
สวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไปหรือไมดวย 

มาตรา ๔๕ ใหมีการประเมินการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย  โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๔  ดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ เมื่อครบหนึ่งปหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใดใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้นโดยผูประเมินซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและใหมีการประเมินดังกลาวทุกหาปหรือ 
เร็วกวานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๔  มาใชบังคับกับการประเมินหลักสูตรตาม
วรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้  ทุน  รายไดและคาใชจายตาม
ความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปน
ประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๕๐ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม 
ไดตามความจําเปน 

มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน  เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๒ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยซ่ึงแตงต้ังโดย 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการและหัวหนาสวนงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น 

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุม  อํานาจและหนาที่ และวิธีดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ใหมีกรรมการ



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
การบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยทําหนาที่หนวยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  และมีหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบ  เปนหนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๓ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

หมวด  ๖ 
การกํากับและดูแล 
 

 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงอาจเกดิความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 

หมวด  ๗ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่ เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของ

สภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและชํานาญเปนพิเศษ  และพนจากตําแหนง

ไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย 
ผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผู ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย  เปนรองศาสตราจารยพิเศษ  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  
เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและการถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได รับพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม  ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังนี้ 
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๘ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก  เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ  บ. 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดรวมทั้งการใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรี  ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกผู ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  ในขณะดํารง
ตําแหนงมิได 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร   
หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด 
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

มาตรา ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแตงกายของ
นักศึกษา  และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา  และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว   
โดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  
หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หรือมีวิทยฐานะ  หรือตําแหนงเชนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผูใด 
(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 
(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  

หรือซ่ึงทําเลียนแบบ 
(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ

มหาวิทยาลัยที่วัตถุ  หรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝน  มาตรา  ๖๖  วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษแตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และรายไดของมหาวิทยาลัย 
มหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ ใหขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลและพนักงาน 
ซ่ึงจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือลูกจางของสวนราชการ
หรือพนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป  และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่งและสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของ
ขาราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว  รับเงินเดือน  
คาจาง  และเงินอื่น  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน  งบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงินเดือนและคาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของและใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้   
หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุผลใด  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้  หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๒ ใหพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงจางโดยเงินอุดหนุนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๗๘  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
ตามมาตรา  ๗๑  ผูใดประสงคจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตองแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตออธิการบดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
และใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๑  ผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
ประเมินบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และเมื่อผาน
การประเมินดังกลาวแลว  ใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไดรับเงินเดือน  คาจาง  
สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชน 
ตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และใหดําเนินการ
ตามมาตรา  ๗๔  สําหรับอัตราและตําแหนงดังกลาว 
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ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๑  ที่มิไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการ  หรือลูกจางของสวนราชการ 

มาตรา ๗๔ บรรดาตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยที่วางอยูหรือ
วางลงภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น  และใหโอนอัตราตําแหนงและ 
เงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา
ซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัยและใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการ
โอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงอยูตอไป  จนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดต้ังสวนงานตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ  ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  จนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม   
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  หัวหนาภาควิชา  หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่
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พระราชบัญญัตินี้ใชบั งคับ  คงดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแต วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหบุคคลนั้นดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปจนครบวาระ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนง
ตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง 

การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือวาเปนการ 
ใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงได รับการบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๓  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง  
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
นับแตวันที่ไดรับการบรรจเุปนพนักงานของมหาวิทยาลัย 

ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๓  ใหถือวา
เปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมี สิทธิได รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

มาตรา ๘๐ การดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  หัวหนาภาควิชา  หรือ
หัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงดังกลาวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ใหผูดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําในวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําในสถาบัน  ศูนย  หรือสํานัก  และ
คณะกรรมการอื่น  ซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง
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คณะกรรมการดังกลาวใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไม เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๘๒  ใหผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย  และสมาชิกสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนประธานสภาคณาจารยและ
สมาชิกสภาคณาจารยตอไป  จนกวาจะไดมาซ่ึงประธานสภาคณาจารยและสมาชิกสภาคณาจารยตาม
พระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๓ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยประจาํของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงมีฐานะ
ศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจําตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนด
ที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๘๔ ใหออกขอบังคับหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญติันี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนํา 
พระราชกฤษฎีกา  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของ
รัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการที่เปนอิสระ  และมีความคลองตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 


