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พระราชบัญญัติ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒   

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“คณะวุฒยาจารย”  หมายความวา  คณะวุฒยาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“สภาคณาจารย”  หมายความวา  สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายวิชาการจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการ  และลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และเปนนิติบุคคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซ่ึงไมเปนสวนราชการตาม

กฎหมายว าดวยระเบี ยบบริหารราชการแผนดิน   กฎหมายว าด วยระ เบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๗ ใ ห มห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น สถ าน ศึ ก ษ า ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง   

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐานขึ้น  เพื่อเปน
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อนุสาวรียสมพระเกียรติแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

มีวัตถุประสงคที่จะบุกเบิก   แสวงหาและเปนคลังความรู   ใหการศึกษา   สงเสริม   ประยุกต   

และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  สรางบัณฑิต  วิจัย  เปนแหลงรวมสติ  ปญญา  และบริการทาง

วิชาการแกสังคม  รวมทั้งสืบสานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมุงหวังใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู  เพียบพรอมดวยสติ  

ปญญาและจริยธรรม   ใฝรู  กอปรดวยวิจารณญาณ  จิตใจเสียสละ  และความสํานึกรับผิดชอบ 

ตอสวนรวม 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยตองดําเนินการโดยยึดหลัก  

ดังตอไปนี้  

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๒) ความมีคุณธรรมควบคูไปกับความเปนเลิศทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการ 

(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(๔) การนําความรูสูสังคม  เพื่อเปนการเตือนสติและแนวทางแกปญหาสังคม 

(๕) ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารที่โปรงใสและตรวจสอบได 

(๗) การบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 

(๓) คณะ 

(๔) สํานักวิชา 

(๕) วิทยาลัย 

(๖) สถาบัน 

มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สํานักวิชา  วิทยาลัย  

หรือสถาบัน  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 
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การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหทําเปนประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

สวนงานตามวรรคสาม   อาจแบงเปนหนวยงานภายในของสวนงานไดตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคสาม  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง  และการรวมสวนงาน

ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน  

มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่น เขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได   และมีอํ านาจใหปริญญา   อนุปริญญา   หรือ

ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง 

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ภายใต วัตถุประสงคตามมาตรา   ๗   มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา 

และดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือของ

องคการระหวางประเทศได  โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลยัมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือ

ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   ใหทําเปนประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับการคุมครอง 

และประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

มาตรา ๑๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามมาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
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(๑) ซ้ือ  ขาย  จาง  รับจาง  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  

แลกเปลี่ยน   และจําหนาย   หรือทํานิติกรรมใด  ๆ   ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง   

หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจากทรัพยสิน

ทางปญญา   และจําหนายทรัพย สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร   ตลอดจนรับเ งิน 

หรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย   ตามมาตรา   ๑๖ (๒)   

ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได   

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการ 

ภายในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองคการหรือหนวยงาน

ตางประเทศหรือระหวางประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗ 

(๔) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  และการลงทุน 

หรือการรวมลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  และการลงทุนหรือการรวมลงทุน  ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงิน 

ที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๕) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  รวมทั้งการนํา 

ผลงานทางวิชาการ  ผลการวิจัย  และทรัพยสินทางปญญาไปใชใหเปนประโยชน 

(๖) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  ทุนการศึกษา  ทุนการวิจัย  และทุนอุดหนุน 

กิจการอื่นตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗   

(๗) ปกครอง   ดูแล   บํา รุง รักษา   จัดการ   ใช   และจัดหาประโยชนจากทรัพย สิน 

ของมหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

(๘) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุน 

หรือรวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ

มหาวิทยาลัย  หรือนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพร  หรือหาประโยชน  เพื่อเปนรายไดของหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๔ รายไดของมหาวิทยาลยั  มีดังนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
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(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน

ดังกลาว  

(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและจากทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัย 

(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่

เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  เพื่อการจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด 

ใหแกขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย 

ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ 

ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได   

รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัย รับเขาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยและนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ ที่ ดินและอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้ไม ถือเปนที่ราชพัสดุและให เปน

กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
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(๑) ที่ดินที่มหาวิทยาลัยไดมาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนทรัพยสิน 

สวนพระมหากษัตริย  ตําบลปทุมวัน  อําเภอปทุมวัน  จังหวัดพระนคร  ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

(๒) บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการยกให  หรือซ้ือดวยเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่น 

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของมหาวิทยาลัยที่ไดมาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

อันเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตําบลปทุมวัน  อําเภอปทุมวัน  จังหวัดพระนคร  ใหจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  จะกระทํามิได  

มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  

การบริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

ทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว   

แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว   ตองได รับความยินยอมจากผูอุทิศให 

หรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
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(๓) อธิการบดี  

(๔) ประธานสภาคณาจารย   และนายกสมาคมนิ สิต เก า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย 

ในพระบรมราชูปถัมภ  

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซ่ึงเลือกจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ที่มิใชคณาจารย  และดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทา 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสิบคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยประจําจํานวนหาคน   

และหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาจํานวนหาคน 

คุณสมบั ติ   หลักเกณฑและวิธี การสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย   และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  และวิธีการเลือกหรือเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  

(๕)  และ  (๖)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองสรรหากรรมการสภาหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายก 

สภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายก

สภามหาวิทยาลัย  ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่

แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัยจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหมอีกได   

แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป

และอาจไดรับเลือก  หรือเลือกต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  นายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พนจากตําแหนงเมื่อ 
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(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน  

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง  ไมวาดวยเหตุใด 

และยังมิไดมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน

ตําแหนงที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พนจากตําแหนงกอนครบ

วาระและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  หรือไดมีการแตงต้ัง  เลือก  หรือเลือกต้ังผูดํารง

ตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง หรือไดรับแตงต้ัง เลือก หรือเลือกต้ัง  

อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู 

นอยกวาเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ 

แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ   หรือยังมิไดแตงต้ัง   เลือก   หรือเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น ข้ึนใหม   

ใหนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายก

สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  หรือไดมีการแตงต้ัง  เลือก  หรือเลือกต้ัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดเปาหมาย  วางนโยบาย  และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  เพื่อให 

บรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
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(๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ  ระเบียบ   

และประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ  และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๕) อนุมั ติการใหปริญญา   อนุปริญญา   ประกาศนียบัตร   ทั้งของมหาวิทยาลัยและ 

ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญา

กิตติมศักด์ิ 

(๖) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม หรือยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  รวมทั้ง

การแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  และพิจารณาถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   อธิการบดี   ศาสตราจารย   

และศาสตราจารยพิเศษ 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยกิตติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   

(๙) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่น  

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตาง ๆ  

(๑๑) อนุมั ติการ รับเข าสมทบ   การจัดการศึกษารวม   หรือการยก เลิ กการสมทบ   

การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  อนุมัติหลักสูตรการศึกษา 

และการเปดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๑๒) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น 

(๑๓) อนุมัติการกูยืมเงินและใหกูยืมเงิน  และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา  ๑๓  (๔) 

วรรคสอง 

(๑๔) อนุมัติการจัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  หรือยกเลิก

นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามมาตรา  ๑๓  (๘) 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๕) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

(๑๖) รับรองรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรี 

เพื่อทราบ  

(๑๗) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  ทั้งนี้  ตองแตงต้ังผูแทนสภา

คณาจารยเปนกรรมการ  หรืออนุกรรมการดวย 

(๑๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๓ ใหมีคณะวุฒยาจารยประกอบดวยประธานและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย  ทําหนาที่พิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ

ประธานและกรรมการคณะวุฒยาจารย  รวมทั้งอํานาจและหนาที่  ตลอดจนการดําเนินงานและ 

การประชุมของคณะวุฒยาจารย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ ใหมีสภาคณาจารย  ประกอบดวยประธานและสมาชิก  ดังนี้  

(๑) คณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

(๒) คณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการอื่น 

จํานวนสมาชิกตาม  (๑)  และ  (๒)  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและสมาชิก  รวมทั้งการดําเนินงานของสภาคณาจารย  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารยมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกอธิการบดีในกิจการเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณดังกลาว 
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(๓) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

(๔) ดําเนินการใด ๆ  เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย 

(๕) หนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง  ประกอบดวย

ประธานและกรรมการ  มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะเปาหมาย  นโยบาย แนวทางในการพัฒนา และแผนพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยตออธิการบดี  

(๒) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน 

รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๓) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเขาสมทบ  การจัดการศึกษารวม   

หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของประธานและกรรมการคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ตลอดจนการดําเนินงานและการประชุม 

ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะวุฒยาจารย 

สภาคณาจารย  และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย   และอาจใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี 

และผูชวยอธิการบดี ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี

มอบหมายกไ็ด 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๓๑  วรรคสองและวรรคสาม 

ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคสองและวรรคสาม  

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีอาจแตงต้ังจากบุคคลที่มิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ก็ได แตตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๙  อธิการบดีพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  หรือขาดคุณสมบัติอื่นหรือมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา  ๓๑  วรรคสาม 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากไมผานการประเมินผลตามหลักเกณฑ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีตองสํา เร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท า   

จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย

ศาสตราจารยพิเศษ หรือเคยดํารงตําแหนงคณบดีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งวาระ  

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง อธกิารบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี

ตองมีคุณสมบัติอื่น  และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี เปนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย เมื่อไดรับแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงดังกลาว  ใหผูนั้นพนจากการปฏิบัติหนาที่ทางวชิาการในมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะใหมี

อํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) บริหารการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไป 

ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) แตงต้ังและถอดถอนรองคณบดี รองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 

และอาจารยพิเศษ 

(๔) บรรจุ  แตงต้ัง  ดําเนินการทางวินัย  และถอดถอนพนักงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง

บริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ   โดยปฏิบั ติตามนโยบายและแผนงานของ

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให 

บรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายเพื่อเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 

(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลยัตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน  

ถามีรองอธิการบดีหลายคน   ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผู รักษาการแทน   

ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 
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ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง

และวรรคสาม  เปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๓๔ ในคณะ  สํานักวิชา  และวิทยาลัย  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

งานของคณะ  สํานักวิชา  และวิทยาลัย  โดยจะใหมีรองคณบดี  หรือผูชวยคณบดีทําหนาที่และรับผิดชอบ 

ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได 

คณบดีใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖ 

วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

รองคณบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ัง  โดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖  

วรรคสองและวรรคสาม 

ผูชวยคณบดีนั้น  ใหคณบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีอาจแตงต้ังจากบุคคลที่มิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  

แตตองมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนรองคณบดีหรือผูชวยคณบดี  แลวแตกรณี 

วิธีการสรรหา  อํานาจและหนาที่  และการบริหารงานของคณบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๕ คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีพนจากตําแหนงดวย 

การรักษาการแทนคณบดี  ใหนํามาตรา  ๓๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีที่นายกสภา

มหาวิทยาลัยแตงต้ังผูรักษาการแทน ตองแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

มาตรา ๓๖ คณบดีตองแตงต้ังจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งตองมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 
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(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงที่ 

สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย  

รองคณบดีและผูชวยคณบดีตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  คณบดี  รองคณบดี  และผูชวยคณบดีตองมี

คุณสมบัติอื่น  และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ในคณะ  สํานักวิชา  และวิทยาลัย  ใหมีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวย

คณบดีเปนประธาน  รองคณบดี  ผูแทนคณาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิไดเปนผูปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ 

ในกรณีที่คณะ  สํานักวิชา  และวิทยาลัยใดมีหัวหนาภาควิชา  ใหหัวหนาภาควิชาเปนกรรมการดวย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการ  รวมทั้งอํานาจและหนาที่  ตลอดจนการดําเนินการและการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๘ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานมหาวิทยาลัย  สถาบัน  หรือสวนงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหมีผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  เปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบงานของสวนงานดังกลาว  และจะใหมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนงานทําหนาที่

และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

รองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนงานนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังตามคําแนะนําของ

ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงาน 

คุณสมบัติ  วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง  รวมทั้งอํานาจ 

และหนาที่  ตลอดจนการบริหารงานของผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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เมื่อผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการ 

หรือรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

การรักษาการแทนผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหนํามาตรา  ๓๓  

วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ไมมีผูรักษาการแทน  ใหการรักษาการแทนเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  

ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  และหัวหนาและรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  จะดํารง

ตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว  ใหรักษาการแทนตําแหนงอื่นไดอีกเพียง

หนึ่งตําแหนง  แตตองไมเกินเกาสิบวัน 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของคณะ  สํานักวิชา  วิทยาลัย  สถาบัน 

หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  อธิการบดีจะมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ  หรือ

หัวหนาสวนงานดังกลาว  ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได 

คณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีอาจมอบอํานาจ

ตอใหรองคณบดี  รองผูอํานวยการ  หรือรองหัวหนาสวนงานนั้นปฏิบัติหนาที่ที่รับมอบอํานาจมานั้น

แทนไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี  และใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตอมีอํานาจ

และหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 

มาตรา ๔๑ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบ

อํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือกําหนดให 

ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาการแทนทําหนาที่

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทน 
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หมวด  ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 

 

มาตรา ๔๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให เปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ เมื่ อครบส่ีปนับแต วัน จัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา   ๙   

ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานดังกลาวโดยผูประเมินซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูซ่ึง

มิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป   

และใหมีการประเมินดังกลาวทุกส่ีป 

การประเมินสวนงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหใชหลักการตามมาตรา  ๘  และนโยบายที่ 

สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๒๑ (๑)   เปนเกณฑในการประเมิน   โดยใหหาขอมูลจาก

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  นิสิต  นิสิตเกา  บุคคลซ่ึงเปนนายจางหรือผูบังคับบัญชาของนิสิตเกา   

และบุคคลอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 

รายงานตามวรรคหนึ่งใหระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการดําเนินการใด  หรือควรมี 

สวนงานนั้นหรือหนวยงานในสวนงานนั้นตอไปหรือไมดวย 

มาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  

การเรียนการสอน  และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๒) 

มาตรา ๔๕ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี   

และหัวหนาสวนงานตาง ๆ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบั ติงานใน

มหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
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หมวด  ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 

   

 

มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงาน

ของมหาวิทยาลัย   มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้ สิน  ทุน   รายได   

และคาใชจายตามความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการ

ตรวจสอบภายในเปนประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๔๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี    

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให

ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๕๐ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   

ที่ เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี   

และผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัย  และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  

ของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงรายงานการเงินที่ผูสอบบัญชี

รับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๕๒ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด ๕ 

การกํากับและดูแล 

   

 

มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย

เปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๔ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้

ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 

หมวด ๖ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

   

 

มาตรา ๕๕ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ได  โดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๖ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยกิตติคุณในสาขาที่

ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวธิีการแตงต้ัง  และถอดถอนศาสตราจารยกิตติคุณ  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังจากผูซ่ึงดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือรองศาสตราจารยพิเศษที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  และมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังศาสตราจารยพิ เศษ   ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ รองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้น สภามหาวิทยาลัย 

อาจแตงต้ังจากอาจารยพิเศษหรือผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  และมิได 

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปน

อาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   

และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยกิตติคุณ  รองศาสตราจารย   

รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้  ใหมีสิทธิ

ใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้ 

ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ศ. 

ศาสตราจารยกิตติคุณ  ใชอักษรยอ ศ. (กิตติคุณ) 

ศาสตราจารยพิเศษ   ใชอักษรยอ  ศ. (พิเศษ) 

รองศาสตราจารย   ใชอักษรยอ  รศ.  

รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ. (พิเศษ) 

ผูชวยศาสตราจารย   ใชอักษรยอ  ผศ. 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ. (พิเศษ) 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   

 

มาตรา ๖๐ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 

ปริญญาโท เรียกวา มหาบณัฑิต ใชอักษรยอ  ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ. 

มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา   อนุปริญญา   หรือประกาศนียบัตร   

ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร 

ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ

หรือองคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช 

อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ให เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี  ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ   

และอนุปริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ัน 

ไดรับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 

เห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา   

ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะ

ดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยพระบรมราชูปถัมภกเพื่อทูลเกลา ฯ ถวายแด

พระบรมราชูปถัมภก 

การกําหนดลักษณะและสวนประกอบของครุยพระบรมราชูปถัมภกใหทําเปนประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย 

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา   

และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจํา

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารย

ของมหาวิทยาลัยก็ได 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด   

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยมีตราประจํามหาวิทยาลัยเปน รูปพระเกี้ยววางบนหมอน   

ซ่ึงมีที่มาจากพระราชลัญจกรประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ   

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสวนงานของมหาวิทยาลัยได  

โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเพื่อการคา  หรือการใช 

ส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแตงกาย 

ของนิสิตและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๖๙ ผูใดใชครุยพระบรมราชูปถัมภก  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจํา

ตําแหนง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแตงกายของนิสิตและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   

หรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใด

ในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีวิทยฐานะ

หรือมีตําแหนงเชนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗๐ ผูใด 

(๑) ปลอม   หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย   หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย

ปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  หรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๗  วรรคสาม  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   

แตกระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 

มาตรา ๗๑ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณและ

รายไดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๒๒  มาเปน

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๗๒ ใหสภามหาวิทยาลัย  และสภาคณาจารย  ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัย  หรือสภาคณาจารย   

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหสวนราชการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

พ.ศ. ๒๕๒๒  และหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติและจัดต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีอยูใน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนสวนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางกอน  จนกวาจะไดมีประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  วรรคสามกําหนดเปนอยางอื่น 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการใหมีการศึกษาเพื่อใหมีการจัดสวนงานหรือปรับโครงสรางใหม 

ใหเหมาะสมกับภารกิจ วัตถุประสงค ความมีประสิทธิภาพ และการประหยัด  ทั้งนี้  ใหแลวเสร็จภายใน

สองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๓ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ประธานสภาคณาจารย  และสมาชิกสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่นายก  

สภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประธานสภาคณาจารย   

และสมาชิกสภาคณาจารย  ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัย  หรือสภาคณาจารย 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๔ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ.  ๒๕๒๒  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ   

แตถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมแสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหพนจากตําแหนง  และใหนําความในวรรคสอง 

ของมาตรา ๗๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผู ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวา 

ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีจะพนจากตําแหนง 

มาตรา ๗๕ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา  และหัวหนาสวน

ราชการที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ 

หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนงานหรือหนวยงานดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งคงดํารงตําแหนงตอไป

จนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง 



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗๖ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามมาตรา  ๒๙  คณบดีตาม

มาตรา ๓๕  ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๓๘  ใหนับรวมวาระการ

ดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ดวย 

มาตรา ๗๗ ใหโอนบรรดาขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการ  พนักงานราชการและ

พนักงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๒๒   

มาเปนขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  

ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว   

รับเงินเดือน คาจาง  และเงินอื่น ๆ  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน  งบบุคลากร 

ที่จายในลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของ  และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ

มาใชบงัคับ  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่การนํากฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ

มาใชบังคับตามวรรคสองไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้  หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวย

เหตุใด ๆ  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือในสวนที่ไมอาจนํากฎหมาย  

กฎ  ขอบังคับ  หรือระเบียบดังกลาวมาใชได  เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๘ ขาราชการ  หรือลูกจาง  ตามมาตรา  ๗๗  ผูใด 

(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี  ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แตไมเกินส่ีปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว  เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางาน

จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได  ใหดําเนินการตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และเมื่อไดย่ืนแสดง

เจตนาแลวจะถอนมิได 

มาตรา ๗๙ ผูซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๘  ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่น 

ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนกังานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๐ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๔   

และมาตรา   ๗๘   ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง 

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  นับแตวันที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๘  ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมีสิทธิ

ไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว  ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก

ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการเชนเดียวกับ

ผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวน 

ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ 

มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  ทําหนาที่คณะวุฒยาจารยจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะวุฒยาจารยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการประจํ าคณะ   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการในวิทยาลัย  สถาบัน  ศูนย   และกรรมการอื่นซ่ึงได รับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตาม

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือตามมติสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนง
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อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไปและทําหนาที่

คณะกรรมการบริหารสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้  หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ัง

จนกวาจะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ังคณะกรรมการขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกิน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๓ ใหตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารย กิตติคุณ   ศาสตราจารยพิ เศษ  

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารย 

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนตําแหนง

ศาสตราจารย  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ   

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้  และใหผูดํารงตําแหนง

ดังกลาวคงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผู ซ่ึงเปนอาจารยพิ เศษของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๘๔ สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย 

หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา  ๗๗  หรือเปลี่ยนสถานภาพตาม 

มาตรา  ๗๘  และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการ  มิใหเสียไปเพราะเหตุที่โอนมา   

หรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไมเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

วางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอน

อัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะ

เงินเดือน  คาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย  

และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๖ ใหออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  

กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ขอบังคับ ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระ 

และมีความคลองตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง

การบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


