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โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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.................................. 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” หมายความว่า สภาคณาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่ก าหนดวันสิ้นสุดไว้ในสัญญาซึ่งปฏิบัติงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
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มาตรา ๔  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล มีสิทธิได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกับส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖   ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ มุ่งส่งเสริม ประยุกต์ 
และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและนวัตกรรม อีกทั้ง ยกระดับการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและ
สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ ยังให้บริการทางวิชาการและนวัตกรรมแก่สังคม ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นการเสริมสร้างทุนมนุษย์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีจิตอาสา ใฝ่รู้ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

 
มาตรา ๗  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดย

ยึดหลักดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเท่า

เทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

(๒) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(๔) การน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสู่สังคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  

(๕) ความมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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(๖) การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิ บัติ งานใน
มหาวิทยาลัย  

(๗) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
 
มาตรา ๘  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้  
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส านักงาน 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) ศูนย์การศึกษา 
(๗) สถาบัน 
(๘) ส านัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ 

วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา สถาบัน หรือส านัก เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ เป็นส่วน
งานในมหาวิทยาลัยอีกได้   
 

มาตรา ๙  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘  ให้ท าเป็น
ประกาศของสภามหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย   

การแบ่ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๘  
ให้ท าเป็นประกาศของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  
เป็นส าคัญ 

 
มาตรา ๑๐  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา

ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบ
นั้นได้  

การรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและ

ด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การ
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ระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้   

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๒  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง
และประโยชน์ต่าง ๆ โดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน  

 
มาตรา ๑๓  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจกระท าการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 

แลกเปลี่ยน จ าหน่าย รับขน หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา จ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระท าได้
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗   

(๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม  หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
ภายในหน้าที่และอ านาจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ 

(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้า
เป็นหุ้นส่วน ลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการ
ร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่อน   

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

(๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์
และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการน าผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์  
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(๙) จัดให้มีกองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนเพ่ือการจัดการศึกษาใน
สาขาวิชาที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองในทางการเงินได้ กองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีทุนเพ่ือการศึกษาและทุนเพ่ือการวิจัย 

(๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย   

(๑๒) กระท ากิจการอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการศึกษา  
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตาม (๑) (๒) (๕) (๖) (๙) และ (๑๑) ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๔  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้  
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๘๐ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  
(๓) เงินและทรัพย์สินซ่ึงมีผู้อดุหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว  
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือ

ทรัพย์สินอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามหน้าที่ และอ านาจ หรือที่ ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่
ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย  

(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลต้องจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น

จ านวนที่ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับและมีจ านวนที่ เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะและสัดส่วนเดียวกันส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วย 

เงินและทรัพย์สินตาม (๓) รายได้หรือผลประโยชน์ตาม (๖) และรายได้หรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนตาม (๘) ให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
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ในกรณีท่ีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ 
รัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยจนเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายนั้น  

 
มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้แผ่นดินที่ต้องน าส่งคลังตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น  
 
มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยถือสิทธิครอบครองอยู่ ได้มาจาก

การให้ ซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธี
อ่ืนใด ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยและไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ  

 
มาตรา ๑๘  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่หรือใช้เพ่ือประโยชน์ เกี่ยวกับ

การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ให้ได้รับการยกเว้นภาษีอากรทุกประเภทและไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทาง
ปกครอง  

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัยใน
เรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้   

 
มาตรา ๑๙  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  
ในการจัดการเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยกเว้นภาษี

อากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มี
ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏหรือไม่มาแสดงตน จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

   
 
มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี และประธานสภา

คณาจารย์และพนักงาน 
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(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่ งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงาน คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่ง
คน   

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ 
(๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ งเป็น 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๒๐ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  

 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น  
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก       
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๐  

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่แล้ว  

 
มาตรา ๒๔  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได ้

(๓) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(๔ ) อนุ มั ติ ก าร ให้ ป ริญ ญ า อนุ ป ริญ ญ า ป ระกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ตชั้ น สู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และอนุมัติ
การแบ่ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๖) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 

(๗) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 



- ๙ - 

(๘) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณา 
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา สถาบัน หรือส านัก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๖๓ 

(๑๐) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน 

(๑๑) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย   
(๑๒) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าเป็นหุ้นส่วน การถือหุ้น การลงทุน

หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๓ (๕) หรือการอนุมัติการฝากเงินกับสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
(๑๓) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือ

ยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑๑)  
(๑๔) รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อ

สาธารณะ 
(๑๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ส านักงาน คณะ วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา สถาบัน หรือส านัก 

(๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือกระท า
การใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหรือ
เพ่ือทราบ แล้วแต่กรณี 

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 

 
มาตรา ๒๕  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๖  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ 
(๒) รองอธิการบดีซ่ึงก ากับดูแลงานด้านวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ 
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตและ

คณบดี  
(๔) กรรมการสภาวิชาการจ านวนสองคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานที่เก่ียวข้องกับ

การสนับสนุนการจัดการศึกษาและวิจัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
(๕) กรรมการสภาวิชาการ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าใน

มหาวิทยาลัย  



- ๑๐ - 

(๖) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสภาวิชาการท้ังหมด ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั  

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๕) 
และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการสภาวิชาการและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจ านวน
ไม่เกินสองคน 

 
มาตรา ๒๗  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสภา

วิชาการตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๘  สภาวิชาการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การ

วัดผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของ

มหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ใน

หน้าที่และอ านาจของสภาวิชาการ  
    
มาตรา ๒๙  ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแล คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร   

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๐  ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์

และพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ซ่ึงมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก

ต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ตลอดจน
การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

มาตรา ๓๑  สภาคณาจารย์และพนักงาน มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 



- ๑๑ - 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหาร
กิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

(๒) สร้างและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความสามัคคี และผดุง
เกียรติของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

(๓) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   
 
มาตรา ๓๒  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิ การบดี
มอบหมายก็ได้  

 
มาตรา ๓๓  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า

ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจาก 

ผู้มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๓๗ 
 
มาตรา ๓๔  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก

ต าแหน่งด้วย  
 
มาตรา ๓๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตาม

หลักเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๕๓  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
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(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๗  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 
มาตรา ๓๘  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีหน้าที่

และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๔) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักงาน คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา 
สถาบัน หรือส านัก 

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการส านักงาน รองคณบดี รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา รองผู้อ านวยการสถาบัน รอง
ผู้อ านวยการส านัก และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  

(๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
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(๗) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

(๘) เสนอรายงานประจ าปี เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๙) จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดี

เป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษา
การแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่ งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ เป็นผู้รักษาการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
มาตรา ๔๐  ในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ให้มีผู้ อ านวยการคนหนึ่ งเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยตาม

ค าแนะน าของอธิการบดี  
 
มาตรา ๔๑  ในส านักงานมหาวิทยาลัยและส านักงาน ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และอาจให้มีรองผู้อ านวยการ  
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้  

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ การได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการให้พ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๔๒  การจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีส านักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี 

คนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของวิทยาเขตให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย   

 
มาตรา ๔๓  ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะหนึ่ง 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าวิทยาเขต รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๔๔  ในคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของส่วนงานนั้น และอาจให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะให้มีทั้งรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได้  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการให้พ้นจากต าแหน่ง
ของคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  
 
มาตรา ๔๕  ในศูนย์การศึกษา สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มี

ฐานะเทียบเท่าศูนย์การศึกษา สถาบัน หรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและการให้พ้นจากต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่
จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  

เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๔๖  ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะหรือวิทยาลัยที่มกีารจัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น 
ในศูนย์การศึกษา ส านักงาน สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าส านักงาน สถาบัน หรือส านัก สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานนั้นก็ได้ 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๔๗  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วน

งานตามมาตรา ๘ และหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๘ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เต็มเวลาและจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้
อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 



- ๑๕ - 

มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส่วนงานตามมาตรา ๘ อธิการบดี
อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วน
งานนั้นก็ได้  

หัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจ
ช่วงให้รองหัวหน้าส่วนงานนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอ านาจมานั้นแทนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจช่วงมีหน้าที่และอ านาจตามที่อธิการบดี
ก าหนด 

 
มาตรา ๔๙  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือ
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษา
การแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้มอบ
อ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๑  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของ

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มาจากการสรรหาโดยสภามหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๒  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการ

สอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มาตรา ๕๓  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



- ๑๖ - 

 
มาตรา ๕๔  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 
มาตรา ๕๕  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตาม 

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตาม
ประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็น
ที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๕๖  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ

บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๗  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่ งสภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี
บัญชี 

 
มาตรา ๕๘  ให้ผู้สอบบัญชีในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจ

ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้  ให้มี
อ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๕๙  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล  
บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 

 



- ๑๗ - 

มาตรา ๖๐  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
หมวด ๕ 

การก ากับดูแล 
   

 
มาตรา ๖๑  รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
   

 
มาตรา ๖๓  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของ 

สภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ ออย่างอ่ืนได้  

โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๔  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก 

ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 



- ๑๘ - 

มาตรา ๖๕  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและ
พ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณใน
สาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๖๖  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดย
ค าแนะน าของสภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของคณบดี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๖๗  บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ หรือ
อาจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือ
แสดงวิทยฐานะได ้

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
(๘) อาจารย์ ใช้อักษรย่อ อ.  
(๙) อาจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ อ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งวิชาการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การบริหารงานบุคคล 

   
 

มาตรา ๖๘  ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้  
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
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(๒) ต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๓) ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ    
(๔) ต าแหน่งประเภทอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจให้มีลูกจ้างเพ่ือ

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกได้  
 
มาตรา ๖๙  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

 
หมวด ๘ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๗๐  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
 
มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน อ่ืน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะ
ใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๒  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 
 
มาตรา ๗๓  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง 

ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
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(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้น
ได้รับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๗๔  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้มีปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  สมควรแก่
ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๕  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็น

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นหนึ่งชั้นใด  
และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง จะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๖  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้สิ่ง
ดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๗  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่ง

กายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 
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มาตรา ๗๘  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบ
สิ่ งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่ จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้
บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ หรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิ น
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 
มาตรา ๗๙  ผู้ใดกระท าการดังอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน งานของ

มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ  
(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) 

แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน งบประมาณ 

และรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๘๑  ให้สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และสภาวิชาการ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และพนักงาน และสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๘๒  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

 
มาตรา ๘๓  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธาน 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานสภาวิชาการ และ
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กรรมการสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  
ประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และพนักงาน และสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๘๔  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระและให้นับเป็นวาระแรกตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
นี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว และให้น า
ความในวรรคสองของมาตรา ๙๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๘๕  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
หรือส านัก และหัวหน้าภาควิชา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระและให้นับเป็นวาระแรกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๘๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง 

และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงานขึ้นตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๘๗  ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับ
ช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัว อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ หรือ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่ง
อ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัวของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้  
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มาตรา ๘๘  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา ๓๔ คณบดี
ตามมาตรา ๔๔ และผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านักตามมาตรา ๔๕ ที่ได้รับการสรรหาตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เริ่มนับเป็นวาระการด ารง
ต าแหน่งใหมต่ามพระราชบัญญัตินี้   

 
มาตรา ๘๙  ให้โอนบรรดาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  

และลูกจ้างของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  
มาเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อเนื่องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้   

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน ๆ ผ่าน
มหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และเงิน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยพนักงานราชการ  หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ มาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างส่วนราชการ มาใช้บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบดังกล่าวมา
ใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๙๐  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๙ ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความความสามารถตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้
โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคล
นั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้
ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

 
มาตรา ๙๑  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๙๒  ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๘๔ และมาตรา ๙๐ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๐ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้
มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้วให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ตัด
สิทธิจะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

 
มาตรา ๙๓  ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๙

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการดังกล่าวมีส่วน
ร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย   ทั้ งนี้  ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๙๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย สถาบัน 

ส านัก ศูนย์ และกรรมการอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ คงมีฐานะเป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท าหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือก
คณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๕  ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ 
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พิเศษ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
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รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ 
อาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวคงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่ งเป็นอาจารย์พิ เศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
มาตรา ๙๖  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๙ หรือเปลี่ยน
สถานภาพตามมาตรา ๙๐ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไป
เพราะเหตทุีโ่อนมา หรือเปลี่ยนสถานภาพ หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้
โอนอัตราต าแหน่งและงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัยและ
ให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการ
งบประมาณ 

 
มาตรา ๙๘   เพ่ื อประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ต ามความ ในบท เฉพาะกาลนี้  

ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจ านวน
หกคน เป็นกรรมการ  

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจท าหน้าที่ให้ความเห็นและก าหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มี

ปัญหาในการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล 
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตรานี้  ปฏิบัติหน้าที่ ไปจนกว่าการปฏิบัติ 

ตามบทเฉพาะกาลนี้ได้ด าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว  
 
มาตรา ๙๙  ให้ออกข้อบั งคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น า 

พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 


