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พระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัท่ี  ๒๖  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เป็นปีท่ี  ๖๓  ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บญัญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า  “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงัคับตั้ งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
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(๑) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐   

(๒) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

“สภาวชิาการ”  หมายความวา่  สภาวชิาการมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

“สภาพนกังาน”  หมายความวา่  สภาพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

“พนกังานมหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  พนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

“ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการและลูกจ้าง 

ของส่วนราชการซ่ึงปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั  และลูกจา้งของมหาวิทยาลยั 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เป็นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี  และเป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ  ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วธีิการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน   

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

หมวด  ๑ 

บททัว่ไป 
 

 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์ แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้ นสูง   

มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทาํการวิจยัเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนุบํารุงและส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม  และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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มาตรา ๘ การดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตามมาตรา  ๗   ให้ มหาวิทยาลัย 

ให้ความสาํคญัและคาํนึงถึง 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรม 

(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการ   

(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๙ มหาวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนงาน  ดงัน้ี 

(๑) สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

(๒) สาํนกังานมหาวทิยาลยั 

(๓) ส่วนงานวชิาการ 

(๔) ส่วนงานอ่ืน 

การจัดตั้ ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้ทาํเป็น

ประกาศของมหาวทิยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึง  คุณภาพทางวิชาการ  การประหยดังบประมาณ   

การลดความซํ้ าซ้อน  และการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคญั 

มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยั  และการกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีของแต่ละ

ส่วนงานให้ทาํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๑ ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ทาํหน้าท่ีบริหารและธุรการ  ข้ึนตรงต่อสภา

มหาวทิยาลยั  โดยให้มีหัวหนา้สาํนกังานสภามหาวทิยาลยัเป็นผูบ้ริหารสํานกังาน 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วตัถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้  และมีอาํนาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัร 

ชั้นใดชั้นหน่ึงแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนัสมทบนั้นได ้   

การรับสถานศึกษาชั้ นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ  ให้ทําเป็น

ประกาศของมหาวทิยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบนัอ่ืนท่ีเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๓ ภายใต้วตัถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได ้ 

และมีอาํนาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรชั้นใดชั้นหน่ึงร่วมกบัสถานศึกษาชั้นสูงนั้น

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาได ้

การจดัการศึกษาและการยกเลิกการจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทาํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลยัไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  

และกฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์  พนักงานมหาวิทยาลยัซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ในฐานะขา้ราชการ

บาํนาญแลว้ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม  แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีจะ

ประกนัตนดว้ยความสมคัรใจ 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอาํนาจและหน้าท่ีกระทาํการต่าง  ๆ  ตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไว้

ในมาตรา  ๗  อาํนาจและหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  สร้าง  จดัหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซ้ือ  ให้เช่าซ้ือ  แลกเปล่ียน  จาํหน่าย  

ทาํนิติกรรมใด   ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิ

ต่าง  ๆ  ในทรัพยสิ์น  และจาํหน่ายสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยท์ั้งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร  

รวมทั้งรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

การจาํหน่ายหรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพยข์องมหาวิทยาลยัให้กระทาํไดเ้ฉพาะอสังหาริมทรัพย์

ท่ีไดม้าตามมาตรา  ๑๘ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบาํรุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน

อาํนาจและหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั  รวมทั้งทาํความตกลงและกาํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัค่าตอบแทนและ

ค่าบริการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองค์การหรือ

หน่วยงานต่างประเทศหรือระหวา่งประเทศ  ในกิจการท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์
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(๔) กู้ยืมเงินและให้กู ้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินและร่วมลงทุน 

หรือลงทุน  ทั้งน้ี  เพือ่ประโยชน์แก่กิจการของมหาวทิยาลยั 

การกู้ยืมเงิน  การให้กู ้ยืมเงินการร่วมลงทุน  หรือการลงทุนถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินท่ี

รัฐมนตรีกาํหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน   

(๕) ออกพนัธบตัรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๖) กาํหนดค่าตอบแทน  หรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน

ให้แก่ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้ งน้ี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในข้อบังคับ 

ของมหาวทิยาลยั 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง  ๆ  ตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหาร

กองทุนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

(๘) จดัให้มีการพฒันาทางวิชาการและผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง 

(๙) ปกครอง  ดูแล  บาํรุงรักษา  จดัการ  ใช ้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลัย  

และท่ีราชพสัดุตามกฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุ 

(๑๐) จัดตั้ งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้ งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

หรือนาํผลการคน้ควา้และวจิยัไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์  เพือ่เป็นรายไดข้องมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๖ รายไดข้องมหาวิทยาลยัมีดงัน้ี 

(๑) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เป็นรายปี   

(๒) เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้แก่มหาวิทยาลยั 

(๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลยัจัดตั้งข้ึน  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดงักล่าว   

(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบาํรุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง  ๆ  ของมหาวทิยาลยั 

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากการดาํเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๐)  และ

จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

(๖) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพสัดุ  หรือจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ

ซ่ึงมหาวทิยาลยัปกครอง  ดูแล  จดัการ  หรือใชป้ระโยชน์ 
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(๗) รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืน 

เงินอุดหนุนทัว่ไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพงึจดัสรรให้แก่มหาวิทยาลยัโดยตรงเป็นจาํนวนท่ีเพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และในการพฒันาการ

อุดมศึกษาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของมหาวทิยาลยั 

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดป้รับเงินเดือน  เงินประจาํตาํแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด

ให้แก่ขา้ราชการ  ให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย

ในสัดส่วนเดียวกนัเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าวให้พนกังานมหาวิทยาลยัดว้ย 

รายไดข้องมหาวทิยาลยัไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั

และกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ   

ในกรณีท่ีรายได้ตามวรรคหน่ึงมีจาํนวนไม่พอเพียงสําหรับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการของ

มหาวิทยาลัย  และค่าภาระต่าง  ๆ  ท่ีเหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้

รัฐบาลพงึจดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิม่เติมให้แก่มหาวทิยาลยัตามความจาํเป็นของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัและนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงให้มีโอกาสเรียนจนสาํเร็จปริญญาตรี 

หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผูใ้ดขาดแคลนทุนทรัพยอ์ย่างแทจ้ริง  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์มหาวิทยาลยัไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้  หรือไดม้าโดยการ

ซ้ือดว้ยเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั  หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  หรือไดม้าดว้ยวธีิอ่ืน

ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ  และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๙ ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลัยท่ีใชเ้พื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวจิัยและ

การบริการทางวชิาการโดยตรง  ไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบงัคบัทางการ

ปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายคุวามหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัมหาวทิยาลยั

ในเร่ืองทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัมิได ้

มาตรา ๒๐ บรรดารายได้และทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์

ของมหาวทิยาลยั 
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เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้แก่มหาวิทยาลยัจะต้องจดัการตามเง่ือนไขท่ีผูอุ้ทิศให้กาํหนดไว้

แต่ถา้มีความจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว  มหาวิทยาลยัตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอุ้ทิศให้

หรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

 

หมวด  ๒ 

การดาํเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๑ ให้มีสภามหาวทิยาลยั  ประกอบดว้ย 

(๑) นายกสภามหาวทิยาลยั  ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ    แต่งตั้ง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนสิบห้าคน  ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั   

(๓) อธิการบดี   

(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน  และนายกสมาคม

นกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาํนวนสามคน  ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดีหน่ึงคนและ

หัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา  ๔๐  สองคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนส่ีคน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจําสามคนและ

พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมิใช่คณาจารยป์ระจาํหน่ึงคน 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒)  

จากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจาํนวนหน่ึงคน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)   

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาํหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภา

มหาวทิยาลยัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือเม่ือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
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เม่ืออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่มีผูด้ ํารงตําแหน่งอุปนายกสภา

มหาวิทยาลยั  ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึงทาํหน้าท่ีแทน

นายกสภามหาวทิยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยัและจะแต่งตั้ ง

หัวหนา้สาํนกังานสภามหาวทิยาลยัเป็นผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัก็ได ้

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตอ้งไม่กระทาํกิจการใด

ท่ีมีประโยชน์ขดัแยง้กบักิจการของมหาวิทยาลยัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นเพื่อ

ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ   

มาตรา ๒๓ นายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  

และ  (๖)  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี  แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งหรืออาจ

ไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้

มาตรา ๒๔ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๓  นายกสภามหาวทิยาลยั  

กรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวทิยาลยัมีมติให้ถอดถอน 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัในประเภทนั้น 

(๖) ถูกจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก 

(๗) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

และยงัมิไดด้าํเนินการให้ไดม้าซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง  

ให้สภามหาวทิยาลยัประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวทิยาลยัเท่าท่ีมีอยู ่
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ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  

หรือ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๕)  หรือ  (๖)  แทน  

แลว้แต่กรณี  เวน้แต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเหลืออยู่น้อยกว่า 

เก้าสิบวนัจะไม่ดําเนินการสรรหาหรือเลือกใหม่ก็ได้  และเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้ ง 

หรือแต่งตั้ งผู ้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผูซ่ึ้งได้รับแต่งตั้ งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู ่

ของผูซ่ึ้งตนแทน 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  

พน้จากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้ งนายกสภามหาวิทยาลัย   

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  

(๕)  หรือ  (๖)  ข้ึนใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง 

ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป  จนกว่าจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแต่งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๕)  

หรือ  (๖)  ข้ึนใหม่  แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๕ สภามหาวิทยาลยัมีอาํนาจและหน้าท่ีกาํกบัดูแลกิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลยั

โดยเฉพาะมีอาํนาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) กาํหนดนโยบายและอนุมัติแผนพฒันาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการดําเนินการตาม

วตัถุประสงค ์

(๒) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสิทธิและสวสัดิการพนักงาน

มหาวทิยาลยั  และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 

(๓) ออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผูอ้อกขอ้บงัคบัและระเบียบสําหรับส่วนงานนั้น

เป็นเร่ือง  ๆ  ไปก็ได ้

(๔) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีกําหนด 

ในกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งการยบุ  รวม  เปล่ียนแปลง  และยกเลิกหลกัสูตร 



หนา้   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) อนุมติัการรับเขา้สมทบ  การจดัการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิกการสมทบการจดัการศึกษา

ร่วมของสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  และสถาบนัวจิยัอ่ืน 

(๖) อนุมติัการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร  รวมทั้งอนุมติัการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

(๗) อนุมติัการจดัตั้ง  การรวม  และการยบุเลิกส่วนงานของมหาวทิยาลยั  รวมทั้งการแบ่งหรือ

ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดงักล่าว 

(๘) อนุมติัการจดัตั้งองคก์รท่ีเป็นนิติบุคคล  เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์

ของมหาวทิยาลยั  ตลอดจนกาํหนดนโยบายองคก์รดงักล่าว 

(๙) อนุมติัการตั้งงบประมาณรายรับ  และอนุมติังบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยั 

(๑๐) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้ งและพิจารณาถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารยพ์เิศษ 

(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  ตาํแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  รองอธิการบดี  

และหัวหนา้ส่วนงานของมหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๔๐ 

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวทิยาลยั 

(๑๓) รับรองรายงานกิจการประจาํปีของมหาวทิยาลยั  และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี 

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทาํการใด  ๆ  

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ

หรือบุคคลดงักล่าวทาํการแทน  แลว้รายงานให้สภามหาวทิยาลยัทราบ 

(๑๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวทิยาลยัท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

ให้สภามหาวิทยาลัยแถลงให้ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดําเนินการของ 

สภามหาวิทยาลัยในรอบปีท่ีผ่านมาและนโยบายในการดําเนินการสําหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละ 

หน่ึงคร้ัง 



หนา้   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและ

กรรมการอีกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบห้าคนแต่ไม่เกินยีสิ่บห้าคน 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกกรรมการสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๗ กรรมการสภาวิชาการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจได้รับ

เลือกใหม่อีกได ้

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  กรรมการสภาวชิาการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภาวชิาการ 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการเลือกผูด้ ํารง

ตาํแหน่งแทนแลว้  ให้ผูซ่ึ้งไดรั้บเลือกอยูใ่นตาํแหน่งเพยีงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิได้เลือกกรรมการสภา

วชิาการข้ึนใหม่  ให้กรรมการสภาวชิาการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะไดมี้การเลือก

กรรมการสภาวชิาการข้ึนใหม่ 

มาตรา ๒๘ สภาวชิาการมีอาํนาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัในการอนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตร

การศึกษา  รวมทั้งการยบุ  รวม  เปล่ียนแปลง  และยกเลิกหลกัสูตร 

(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวทิยาลยัในการรับเขา้สมทบ  การจดัการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิก

การสมทบ  การจดัการศึกษาร่วมของสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  และสถาบนัวจิยัอ่ืน 

(๓) เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร   

(๔) พจิารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวทิยาลยัในเร่ืองเก่ียวกบัวชิาการของมหาวทิยาลยั 

(๕) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ์ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์

พเิศษ  และตาํแหน่งทางวชิาการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนต่อสภามหาวทิยาลยั 



หนา้   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) เสนอแนะวิธีการอันจะทําให้การศึกษา  การวิจัย  การให้การศึกษาแก่ประชาชน   

การให้บริการทางวชิาการแก่สังคม  และทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มให้เจริญยิง่ข้ึนต่อสภา

มหาวทิยาลยั 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  เพื่อกระทาํการใด  ๆ  

อนัอยู่ในอาํนาจและหน้าท่ีของสภาวิชาการ  รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ

หรือบุคคลดงักล่าวทาํการแทน  แลว้รายงานให้สภาวชิาการทราบ 

(๘) รายงานการดาํเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ปีละสองคร้ัง 

(๙) เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่อธิการบดี  และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

มาตรา ๒๙ การประชุมและวธีิดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยัและสภาวชิาการ  ให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหน่ึงมีอาํนาจและ

หนา้ท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  การกาํหนด

เงินเดือนและค่าจา้ง  สิทธิประโยชน์  สวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั  และการประเมินประสิทธิภาพ

พนักงานมหาวิทยาลยั  รวมทั้งให้มีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทาํ

การใด  ๆ  อนัอยูใ่นอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั 

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวธีิการไดม้า  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขค์ณะหน่ึง  มีอาํนาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ และวธีิการพจิารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์

(๒) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํส่ังลงโทษ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท่ีผูร้้องทุกข์ถูกส่ังให้ออกจากงานด้วยเหตุใด  ๆ  หรือเห็นว่า

ผูบ้งัคับบัญชาใช้อาํนาจและหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม

กฎหมายหรือมีการปฏิบติัไม่เป็นธรรมต่อตน 



หนา้   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไดพ้ิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแลว้  ให้อธิการบดี

ส่ังการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ และให้ถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวธีิการไดม้า  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้เป็นไปตามข้อบงัคับของ

มหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยคณะหน่ึง  มีหน้าท่ีให้คาํแนะนําและ

คาํปรึกษาแก่มหาวทิยาลยั  สนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินกิจการของมหาวทิยาลยั 

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั   

มาตรา ๓๓ ให้ มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วย  ประธานสภาพนักงานคนหน่ึง  และ

กรรมการซ่ึงเลือกตั้งจากพนกังานมหาวทิยาลยั 

องค์ประกอบ  จาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ ง  วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่งของประธานและกรรมการ  การดาํเนินงานตลอดจนการประชุมของสภา

พนกังาน  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๔ สภาพนกังานมีอาํนาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั้งปวงของมหาวทิยาลยั 

(๒) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยักบัพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง

พนกังานมหาวทิยาลยัดว้ยกนั 

(๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยัหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผูบ้ ังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี

ตามจาํนวนท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด  เพือ่ทาํหนา้ท่ีและรับผดิชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได ้



หนา้   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งจากผูมี้คุณสมบติัตาม

มาตรา  ๓๗  และตามคาํแนะนําของสภามหาวิทยาลยั  อธิการบดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี  

และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได ้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  อธิการบดีพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗ 

(๔) ถูกจาํคุก  โดยคาํพพิากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) สภามหาวทิยาลยัมีมติให้ถอดถอน 

(๘) สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 

รองอธิการบดีนั้ น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  โดยคาํแนะนํา 

ของอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗ 

เม่ืออธิการบดีพน้จากตาํแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากตาํแหน่งดว้ยและ

ให้นาํความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัผูด้าํรงตาํแหน่งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูช่้วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติ  สําเร็จการศึกษา

ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองและไดท้าํการสอน

หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่น้อยกว่าส่ีปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

สภามหาวทิยาลยัรับรอง  หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 

มาตรา ๓๘ อธิการบดีเป็นผูแ้ทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะให้มี

อาํนาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคับ  ระเบียบ  ประกาศ  

รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 



หนา้   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ควบคุมผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  การเงิน  พัสดุ  สถานท่ี  และทรัพยสิ์นอ่ืนของ

มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศของมหาวทิยาลยั 

(๓) บรรจุ  แต่งตั้ง  และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลยั  รวมทั้งดาํเนินการบริหารงานบุคคล

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(๔) ดาํเนินการเพื่อจดัทาํแผนพฒันามหาวิทยาลยัเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและปฏิบติัตาม

นโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาํเนินงานดา้นต่าง  ๆ  ของมหาวทิยาลยั 

(๕) ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งดาํเนินการให้มีการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงานและพนกังานมหาวทิยาลยั 

(๖) จดัหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง  ๆ  เพื่อสนับสนุนการดาํเนินภารกิจของ

มหาวทิยาลยัเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั   

(๗) จดัทาํงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดีและรองหัวหนา้ส่วนงานของมหาวทิยาลยั 

(๙) เสนอรายงานประจาํปีเก่ียวกบักิจการดา้นต่าง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัต่อสภามหาวทิยาลยั 

(๑๐) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองอธิการบดี

เป็นผูรั้กษาการแทน  ถา้มีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน  

ถา้อธิการบดีมิไดม้อบหมาย  ให้รองอธิการบดีท่ีมีอาวโุสสูงสุดเป็นผูรั้กษาการแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผูรั้กษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง  

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้นายกสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  

เป็นผูรั้กษาการแทนอธิการบดี 

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยยงัมิได้แต่งตั้งรองอธิการบดีหรือมีการแต่งตั้ งรองอธิการบดีแล้ว   

แต่รองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้อธิการบดีแต่งตั้ งคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 

ผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  เป็นผูรั้กษาการแทนรองอธิการบดี 

ให้ผูรั้กษาการแทนมีอาํนาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 



หนา้   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งหรือให้

มีอาํนาจและหน้าท่ีอย่างใด  ให้ผูรั้กษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอาํนาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งนั้นในขณะรักษาการแทนดว้ย 

มาตรา ๔๐ ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ให้มีหัวหน้าส่วนงานเป็นผูบ้งัคบับญัชา

และรับผิดชอบงานของส่วนงาน  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานเพื่อทําหน้าท่ีและรับผิดชอบ 

ตามท่ีหัวหนา้ส่วนงานมอบหมายก็ได ้

ช่ือตาํแหน่ง  คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  และการพน้จากตาํแหน่งของ

หัวหนา้ส่วนงานและรองหัวหนา้ส่วนงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๑ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยแต่ละส่วนงาน  อาจมีคณะกรรมการอาํนวยการ

ประจาํส่วนงาน  และคณะกรรมการบริหารประจาํส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ดว้ยก็ได ้

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา  อาํนาจและหน้าท่ี  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตลอดจนการจัดระบบ 

การบริหารงานในส่วนงาน  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๒ ให้มีการสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นอธิการบดี  และหัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา  ๔๐ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน  การมอบอาํนาจให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบ

อาํนาจช่วงให้ปฏิบติัการแทนของผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  คาํส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แต่งตั้งหรือกาํหนดให ้

ผูด้าํรงตาํแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอาํนาจและหนา้ท่ีอย่างใด  ให้ผูรั้กษาการแทนหรือ

ผูป้ฏิบติัการแทนทาํหนา้ท่ีกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอาํนาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่ง

นั้นในระหวา่งท่ีรักษาการแทนหรือปฏิบติัการแทนดว้ย  แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ผูม้อบอาํนาจจะกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืนในคาํส่ังมอบอาํนาจ   

 



หนา้   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

การประกนัคุณภาพและการประเมิน 
 

 

มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

ระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๕ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑ ์ 

วธีิการ  และระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๖ ให้สภาวชิาการจดัให้มีการประเมินหลกัสูตรการศึกษา  การเรียนการสอนและ

การวดัผลตามหลกัสูตร  ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลยักาํหนด  แลว้รายงาน

สภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาตามมาตรา  ๒๕  (๔)   

มาตรา ๔๗ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีระบบการประเมินพนักงานมหาวทิยาลยัท่ีมีมาตรฐาน

และเป็นธรรม  และตอ้งให้โอกาสผูไ้ม่ผ่านการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณ์  รวมทั้งตอ้ง

จดัให้มีกระบวนการพฒันาพนักงานมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม  ทั้งด้านการ

ปฏิบติังานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพท่ีสามารถตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลได ้

หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน  การอุทธรณ์  และกระบวนการพฒันาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารซ่ึงแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  และหัวหนา้ส่วนงานของมหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๔๐ 

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา  อาํนาจและหน้าท่ี  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การพ้นจากตําแหน่ง  และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารให้ เป็นไปตาม 

ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย  ทั้ งน้ี  ให้มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)   

เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 



หนา้   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๔ 

การบญัชีและการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลยัวางและรักษาไวซ่ึ้งระบบบญัชีอนัถูกตอ้ง  แยกตามประเภทงาน

ส่วนท่ีสาํคญั  มีสมุดบญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย ์ และหน้ีสิน  ท่ีแสดงกิจการท่ีเป็นอยู่ตาม

ความเป็นจริงและตามท่ีควร  ตามประเภทงาน  พร้อมดว้ยขอ้ความอนัเป็นท่ีมาของรายการนั้น  ๆ  และ

ให้มีการตรวจบญัชีภายในเป็นประจาํ   

การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

มาตรา ๕๐ ให้มหาวทิยาลยัจดัทาํงบการเงินและบญัชีรายรับและรายจ่ายส่งผูส้อบบญัชีของ

มหาวทิยาลยัภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 

วนัเร่ิมและวนัส้ินปีบญัชีของมหาวทิยาลยั  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๕๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้ งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของมหาวทิยาลัย  และให้ทาํ

การตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของมหาวทิยาลยัทุกรอบปีบญัชี 

มาตรา ๕๒ ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยัมีอาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสาร

หลกัฐานต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั  เพือ่การน้ีให้มีอาํนาจสอบถามอธิการบดีและผูป้ฏิบติังาน

ในมหาวิทยาลัย  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องของ

มหาวทิยาลยัเป็นการเพิม่เติมไดต้ามความจาํเป็น 

มาตรา ๕๓ ให้ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยัทาํรายงานผลการสอบบญัชีและการเงินเสนอ

ต่อสภามหาวทิยาลยัภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัส้ินปีบญัชี  เพือ่สภามหาวิทยาลยัเสนอต่อรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๔ ให้มหาวิทยาลัยจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบการดาํเนินการ

ต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยัและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



หนา้   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

การกาํกบัดูแล 
 

 

มาตรา ๕๖ รัฐมนตรีมีอาํนาจและหน้าท่ีกาํกบัและดูแลโดยทัว่ไป  ซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย

ให้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ  ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อขดัแยง้ในการดาํเนินกิจการ

ของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   

เม่ือคณะรัฐมนตรีวนิิจฉัยเป็นประการใดแลว้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยัของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัจะต้องเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี  

ให้รัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 

 

หมวด  ๖ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

 

มาตรา ๕๘ คณาจารยป์ระจาํของมหาวทิยาลยัมีตาํแหน่งทางวชิาการ  ดงัน้ี 

(๑) ศาสตราจารย ์

(๒) รองศาสตราจารย ์

(๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(๔) อาจารย ์

ศาสตราจารยน์ั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งโดยคาํแนะนาํของสภามหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลัยอาจกาํหนดให้มีตาํแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนอีกได้โดยทาํเป็น

ประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยั  

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 



หนา้   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซ่ึ์งมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญพิเศษและพน้จากตาํแหน่ง

ไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณในสาขาท่ีศาสตราจารย์

ผูน้ั้นมีความเช่ียวชาญเพือ่เป็นเกียรติยศได ้

คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารยพ์ิเศษนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้ งโดยคาํแนะนํา

ของสภามหาวทิยาลยั 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารยพ์ิเศษให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๑ สภามหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม  และมิไดเ้ป็นคณาจารย์

ประจาํของมหาวทิยาลยั  เป็นรองศาสตราจารยพ์เิศษหรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษได ้

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม  และมิได้เป็นคณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลัย  

เป็นอาจารยพ์เิศษไดโ้ดยคาํแนะนาํของหัวหนา้ส่วนงาน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู ้ช่วย

ศาสตราจารยพ์เิศษ  และอาจารยพ์เิศษ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๒ บุคคลใดไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์  

รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือตาํแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ือ

อย่างอ่ืนตามมาตรา  ๕๘  วรรคสาม  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม   

เพือ่แสดงวทิยฐานะไดต้ลอดไป 

การใชค้าํนาํหนา้นามตามความในวรรคหน่ึง  ให้ใชอ้กัษรยอ่  ดงัน้ี 

(๑) ศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ ศ. 

(๒) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ใชอ้กัษรยอ่ ศ.  (เกียรติคุณ) 

(๓) ศาสตราจารยพ์เิศษ ใชอ้กัษรยอ่ ศ.  (พเิศษ) 

(๔) รองศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ รศ. 

(๕) รองศาสตราจารยพ์เิศษ ใชอ้กัษรยอ่ รศ.  (พเิศษ) 



หนา้   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ. 

(๗) ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ.  (พเิศษ) 

การใชค้าํนาํหน้านามและการใชอ้กัษรยอ่คาํนาํหน้านามสาํหรับตาํแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืน  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 

หมวด  ๗ 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวทิยฐานะ 
 

 

มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา่ ดุษฎีบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ด. 

ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ บ. 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลยัมีอาํนาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  ในสาขาวิชาท่ีมี

การสอนในมหาวิทยาลยั  และร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรในสาขาวิชาท่ีมีการ 

จดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององคก์ารระหว่างประเทศ 

การกาํหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรชั้นใด  รวมทั้งการใช้

อกัษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้ นอย่างไร  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยักาํหนดให้ผูส้ําเร็จการศึกษา

ชั้นปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองได ้  

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคับของมหาวิทยาลยักาํหนดให้มีประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบตัรสาํหรับสาขาวชิาใดก็ได ้ ดงัน้ี 

(๑) ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหน่ึง

ภายหลงัจากท่ีไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโทแลว้ 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง

ภายหลงัจากท่ีไดรั้บปริญญาตรีแลว้ 



หนา้   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงก่อนถึงขั้นไดรั้บ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบตัรประเภทอ่ืน  ออกให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาหรือวจิยัเฉพาะวชิา 

มาตรา ๖๗ มหาวทิยาลยัมีอาํนาจให้ปริญญากิตติมศกัด์ิแก่บุคคลซ่ึงสภามหาวทิยาลยัเห็นว่า

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้ น  ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย  ผูด้าํรงตําแหน่งต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัในขณะดาํรงตาํแหน่งนั้นไม่ได ้

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร  และอาจกาํหนดให้มีครุยประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภา

มหาวทิยาลยั  ครุยประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร  หรือครุยประจาํตาํแหน่งคณาจารยป์ระจาํของมหาวทิยาลยัก็ได ้  

การกาํหนดลกัษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวทิยฐานะ  เข็มวทิยฐานะ  และ

ครุยประจาํตาํแหน่ง  ให้ทาํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวทิยฐานะ  เข็มวทิยฐานะ  และครุยประจาํตาํแหน่งจะใชใ้นโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยา่งใด

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกาํหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลยัได ้ โดยทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อการค้า  หรือการใชส่ิ้งดงักล่าวท่ี

มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัหรือกิจการของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

มหาวทิยาลยั   

มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา

และพนกังานมหาวทิยาลยัได ้ โดยทาํเป็นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๘ 

บทกาํหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดใชค้รุยวิทยฐานะ  เข็มวทิยฐานะ  ครุยประจาํตาํแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  

หรือเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาและพนกังานมหาวทิยาลยั  หรือส่ิงใดท่ีเลียนแบบส่ิงดงักล่าวโดยไม่มีสิทธิท่ี

จะใช ้ หรือแสดงดว้ยประการใด  ๆ  วา่ตนมีปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  

อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร  หรือตาํแหน่งใดในมหาวิทยาลยัโดยท่ีตนไม่มีสิทธิ  ถา้ไดก้ระทาํเพื่อให้

บุคคลอ่ืนเช่ือว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือตาํแหน่งเช่นนั้น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใ้ด 

(๑) ปลอม  หรือทาํเลียนแบบซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน

ของมหาวทิยาลยัไม่วา่จะทาํเป็นสีใด  หรือทาํดว้ยวธีิใด  ๆ 

(๒) ใชต้รา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  

หรือทาํเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใชห้รือทาํให้ปรากฏซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน

ของมหาวทิยาลยัท่ีวตัถุหรือสินคา้ใด  ๆ  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากมหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๖๙ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ถ้าผูก้ระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผูก้ระทาํความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)   

แต่กระทงเดียว 

ความผดิตาม  (๓)  เป็นความผดิอนัยอมความได ้

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิ์น  สิทธิ  หน้ีสิน  เงินงบประมาณและรายไดข้อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาเป็นของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบญัญติัน้ี 



หนา้   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗๔ ให้ ข้ าร าช ก าร   ลู ก จ้ าง ข อ ง ส่ ว น ร าช ก าร   แ ล ะ พ นั ก ง าน   ซ่ึ ง สั ง กัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕ ๓๐  อยู่ในวันท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัยงัคงเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ลูกจา้งของส่วนราชการ

และพนกังานของมหาวทิยาลยัต่อไป  และให้ปฏิบติัหน้าท่ีในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี  

โดยให้ถือว่าการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว  เป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะลูกจ้าง

ของส่วนราชการหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะพนกังานของมหาวทิยาลยั  แลว้แต่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการและพนักงาน

ตามวรรคหน่ึงให้ถือว่ามหาวิทยาลยัเป็นส่วนราชการ  และให้ขา้ราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการและ

พนักงานตามวรรคหน่ึงได้รับเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอ่ืน  ๆ  ผ่านมหาวิทยาลยัโดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และให้นํา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจา้งของส่วนราชการหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั้นมาใชบ้งัคบั  แลว้แต่กรณี 

สิทธิในการเล่ือนตาํแหน่งข้ึนเป็นศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ หรือ

ตาํแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

สิทธิในการเล่ือนระดบัชั้นของลูกจา้งของส่วนราชการหรือพนักงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการและระเบียบ  หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งขา้ราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการ  และพนักงานตามวรรคหน่ึงตาํแหน่งใด

ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ยุบเลิกตาํแหน่งนั้นและให้

โอนอตัราตาํแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจาํอตัรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะ

เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ  และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงตั้งไวส้ําหรับตาํแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวทิยาลยั  

และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดงักล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ย

วธีิการงบประมาณ 

ให้ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนัก  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หัวหนา้ภาควิชา  

หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  เป็นผู ้บังคับบัญชา

ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานตามวรรคหน่ึง  และให้มีอาํนาจหน้าท่ีในฐานะ
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อธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสํานัก  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ี

เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืน  หรือตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าดว้ยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บงัคับ  แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบญัญัติน้ี   

หรือมีกรณีท่ีไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ๆ  ให้การดําเนินการในส่วนท่ีไม่สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัน้ี  หรือในส่วนท่ีไม่อาจนาํมาใชบ้งัคบัได ้ เป็นไปตามระเบียบท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

มาตรา ๗๕ ให้ผูด้ ํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้ ํานวยการสํานัก  

ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  คงดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี  

รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสํานกั  ผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติน้ีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็น

ข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญติัน้ีภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและเม่ือครบกาํหนดเวลา

หน่ึงร้อยยี่สิบวนัแลว้ไม่แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั  ให้พน้จากตาํแหน่ง

ดงักล่าว 

ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งรองอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอ้าํนวยการสาํนกั  รองผูอ้าํนวยการสถาบนั  

หรือรองหัวหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกว่าผูด้าํรง

ตาํแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสํานัก  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะจะพน้จากตาํแหน่ง 

ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้ภาควชิาคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 

ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งรองหัวหนา้ภาควชิาคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่หัวหนา้ภาควชิาจะพน้จาก

ตาํแหน่ง 

มาตรา ๗๖ ให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๔  วรรคหน่ึง  ท่ีสมคัรใจ

จะเปล่ียนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น

หนงัสือต่ออธิการบดีหลงัจากพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและเม่ือยืน่แลว้จะถอนมิได ้
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หากมิได้แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผูน้ั้ นยงัเป็นข้าราชการของ

มหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของส่วนราชการตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ต่อไป 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญติัน้ีภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้บรรจุบุคคลนั้นเป็นพนักงาน

มหาวทิยาลยัโดยไม่ตอ้งประเมิน 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัภายหลงั

ระยะเวลาตามวรรคสาม  แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้มีการประเมินตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยักาํหนด  แต่ในกรณีท่ีเป็นการ

สมคัรใจเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัภายหลงัเม่ือครบกาํหนดเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี

ใชบ้งัคบั  ถา้มหาวทิยาลยัเห็นวา่การรับบุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและมีอตัราท่ีจะรับเขา้

ทาํงานไดใ้ห้ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๗๕  

และมาตราน้ีให้เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

สําหรับพนักงานซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้เปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตาม

พระราชบญัญติัน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

มาตรา ๗๗ ผูซ่ึ้งเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  

ให้ไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  สวสัดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าท่ีเคยไดรั้บอยู่ก่อน

เขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๗๘ การเปล่ียนจากขา้ราชการไปเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยตามมาตรา  ๗๕  และ

มาตรา  ๗๖  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหน่งตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  หรือกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  แลว้แต่กรณี

และเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี   

ขา้ราชการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการอยู่แลว้  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก

ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบาํนาญและมีสิทธิได้รับ

สวสัดิการจากทางราชการเช่นเดียวกบัผูไ้ดรั้บบาํนาญตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
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ลูกจา้งของส่วนราชการซ่ึงแสดงความจาํนงเขา้เป็นพนักงานมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี  

ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด   

และให้ไดรั้บบาํเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาํเหน็จลูกจา้ง  และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๗๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั  อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี  และปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

เม่ือครบหน่ึงปีหกเดือนนับแต่ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้ งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ในคร้ังแรก  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  

จํานวนก่ึงหน่ึงพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก  ในกรณีท่ีมีเศษให้นับเป็นหน่ึงคน  และให้

ดาํเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหม่ให้ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างท่ีย ังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๖  ให้ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีสภา

มหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๙  หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ทาํหน้าท่ีสภาวิชาการ

จนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ซ่ึงต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างท่ียงัไม่มีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมของสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๙  ให้นาํขอ้บงัคบั

ว่าด้วยก ารป ระชุม ข อ งส ภ าม ห าวิท ยาลัย เชียงให ม่   ซ่ึ งอ อก ต าม ค วาม ใน พ ระราช บัญ ญั ติ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และท่ีใชอ้ยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ   

เป็นประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี  จนกว่าจะมีคณะกรรมการ

ส่งเส ริมมห าวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ น้ี   ซ่ึงต้องไม่ เกินห น่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน ท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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มาตรา ๘๒ ให้ประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ประธานสภาขา้ราชการและลูกจา้ง  และกรรมการสภาขา้ราชการ

และลูกจา้งตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคับ  

คงเป็นประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์  ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  และ

กรรมการสภาขา้ราชการและลูกจา้งต่อไป  แลว้แต่กรณี  จนกว่าจะไดม้าซ่ึงกรรมการสภาพนักงานตาม

พระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๓ การนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งอธิการบดีตามมาตรา  ๓๖  และหัวหนา้ส่วนงาน

ของม ห าวิท ยาลัยตาม ม าตรา  ๔ ๐  ให้ นับ รวม วาระการดํารงตําแห น่ งตาม พระราชบัญ ญั ติ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ดว้ย 

มาตรา ๘๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๔๑  ให้คณะกรรมการประจาํคณะ  คณะกรรมการประจาํ

บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะและ

คณะกรรมการอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ทําหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีการ

ดาํเนินการตามมาตรา  ๔๑ 

มาตรา ๘๕ ให้ตําแหน่งศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิ เศษ 

รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  อาจารย ์  

หรืออาจารยพ์ิเศษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เป็นตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  ศาสตราจารยพ์เิศษ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  อาจารย์  หรืออาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัติน้ี   

และให้ผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวคงดาํรงตาํแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการอ่ืน  ๆ  คงดาํรงตาํแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๘๖ ในระหว่างท่ียงัมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๔   

เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าว 

มีส่วนร่วมในกิจการสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
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มาตรา ๘๗ ให้ ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญัติน้ีใช้บงัคับคงอยู่

ต่อไปจนกวา่จะมีการแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามปี

นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๘ การออกข้อบงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  หรือการกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญ ญัติ น้ี   ต้องดําเนินการให้แล้ว เส ร็จภายในสาม ปีนับแต่วัน ท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  หรือกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการตาม

วรรคหน่ึง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องท่ีใช้อยู่ในวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ  มาใช้บงัคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับ

พระราชบญัญติัน้ี 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยทุธ์  จุลานนท ์

            นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี   คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม  โดยส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัของรัฐ

พฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยูใ่นกาํกบัของรัฐ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ

ที่เป็นอิสระและมีความคล่องตวัสามารถจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

โดยการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง 

การบริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใหเ้ป็นไปในแนวทางดงักล่าว  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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