
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย............................  

พ.ศ. .... 
____________ 

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย............................ 

 
เหตุผล 

 
   โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะมุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดใกล้เคียง และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศ อีกทั้งให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามนโยบายการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ก าหนดว่า ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ จ าเป็นต้องพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัย ๔.๐” ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหาร และพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความทันสมัย แต่ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึก
ในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การบริหารจ าเป็นต้องคล่องตัว ยืดหยุ่น และเน้นธรรมาภิบาล ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้มีการ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
แต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัย............................. 
พ.ศ. .... 

______________ 
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 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย............................. 
 ............................................................................................................................. .................................
.................................................................................. ............................................................................................  
  
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย............................. พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย..... 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย..... 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัย..... 
 “สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานมหาวิทยาลัย..... 
            “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย..... 
 “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นมหาวิทยาลัย..........................ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
 มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

____________ 

 มาตรา ๖  การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 



 ๓ 

   (๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 
   (๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับ
สังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกัน
แก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 (๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา
อบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 
  ในการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 
 มาตรา ๗  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ในการจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ 
ดังต่อไปนี้ 
       (๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
       (๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
       (๓) หลักความเป็นอิสระ 
       (๔) หลักความเสมอภาค 
       (๕) หลักธรรมาภิบาล 
 มาตรา ๘  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
       (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 
       (๓) ส่วนงานวิชาการ 
       (๔) ส่วนงานอื่น 
 มาตรา ๙  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้ก าหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 
 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๐  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได ้
 การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่าง



 ๔ 

ประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
 การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๒  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
       พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะ
ประกันตนด้วยความสมัครใจ 
      พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
     การด าเนนิการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๓  มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ 
อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
           (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน 
หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 
            การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้           
           (๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 
           (๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 
           (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่าง
ประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ 
 (๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และ
ลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็น
จ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 
 (๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 (๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอ่ืน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 (๘) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 (๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 



 ๕ 

 (๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
 (๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือน าผล
การค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมลงทุน
กับนิติบุคคลที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของโลก เพ่ือน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
 มาตรา ๑๔  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
  (๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
 (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดห าประโยชน์ในที่ ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 (๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
  เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าได้ 
           รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น 
            ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่ งมีจ านวนไม่ เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอดุหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่
ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วน
เดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
 มาตรา ๑๕  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนกัศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
            หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๖  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๗  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง 
   บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 



 ๖ 

 มาตรา ๑๘  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 
           เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หาก
ไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

____________ 

  มาตรา ๑๙  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาพนักงาน และประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๓) และ (๔) 
 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) และ (๔)   
 (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์
ประจ า และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) และ (๔) 
 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และในกรณีท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
อธิการบดี และจะให้มผีู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
            คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน             
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) (๕) 
และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๐  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  
           นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๙ (๒) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
        (๑) ตาย 
        (๒) ลาออก 



 ๗ 

       (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
        (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  
         (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
ยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่แล้ว 
 มาตรา ๒๑  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่
เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
   (๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
   (๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได ้
 (๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 (๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  (๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ รวมทั้งการ
แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
 (๖) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
             (๗) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
 (๘) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 
  (๙) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  
 (๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 
  (๑๑) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
 (๑๒) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน 
หรือสถาบันวิจัยอื่น 



 ๘ 

 (๑๓) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้ งอนุมัติการให้
ปริญญากิตติมศักดิ ์
 (๑๔) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 (๑๕) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภาวิชาการ  
 (๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘  
            (๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘   
 (๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคล
ดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 (๒๐) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 (๒๑) สร้างเสริมและตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล 
 (๒๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือ
ของผู้ใดโดยเฉพาะ  
 มาตรา ๒๒  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๓  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
           จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๒๔  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
            (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
            (๒) ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
            (๓) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
วิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกป ี
 (๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๕) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๐ และการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย   
 (๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 



 ๙ 

  (๙) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
 มาตรา ๒๕  ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วยประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน
จ านวนหนึ่ง 
            จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาพนักงาน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๖  สภาพนักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย 
 (๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วยกัน 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
            คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย
ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
  จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุม
และวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ และประธานสภาพนักงาน 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจะ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๒๙  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   
 (๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
 (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 



 ๑๐ 

 (๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์และกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
วิธีพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๓๑  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยประธานกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการและกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ท าหน้าที่พิจารณา
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจาก 
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๓๓  ให้มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 
ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัวส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึงการ
ใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ 
            คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๓๔  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่   
สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 
 มาตรา ๓๕  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ 
            หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
            รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘   
             ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ 
 มาตรา ๓๖  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ จะแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 มาตรา ๓๗  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
            เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 



 ๑๑ 

  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ   
  (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 มาตรา ๓๘  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
            นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๓๙  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ให้มีอ านาจออกค าสั่งและประกาศได้ 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 (๔) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘  
 (๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน และอาจารย์พิเศษ 
 (๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๗) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย  
 (๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



 ๑๒ 

 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่  
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 มาตรา ๔๐  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน 
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ เป็นผู้
รักษาการแทน 
  ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๔๑  ในส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้มีหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือจะมีทั้งรองหัวหน้าส่วนงานและ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงาน
มอบหมายก็ได้ 
            หัวหน้าส่วนงานมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  หัวหน้าส่วนงานนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๘ 
   รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ 
          หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
           เมื่อหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่ง ให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 
            การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน ให้น ามาตรา ๔๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๒  ในส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น   
            องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๔๓  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ ต้อง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่ง
ต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 มาตรา ๔๔  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
             ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนท า
หน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทน
หรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 



 ๑๓ 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

____________ 

   มาตรา ๔๕  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๖  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
             ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็น ไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๗  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอนและการวัดผล
ตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
  มาตรา ๔๘  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๙  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

____________ 

 มาตรา ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ 
หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มี
การตรวจสอบภายในเป็นประจ า  
  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 มาตรา ๕๑  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
            การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
            องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๕๒  ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๕๓  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 



 ๑๔ 

 มาตรา ๕๔  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
 มาตรา ๕๕  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 
 ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้ที่สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป 
 มาตรา ๕๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด ๕ 
การก ากับและดูแล 
____________ 

 มาตรา ๕๗  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว 
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา ๕๘  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ให้
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
____________ 

 มาตรา ๕๙  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศาสตราจารย์ 
 (๒) รองศาสตราจารย์ 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๔) อาจารย์ 
 ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
 ในกรณีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเทียบต าแหน่งศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาจเสนอ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หรือไม่ก็ได้ 
 สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๖๐  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่ง
ไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 



 ๑๕ 

            คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๖๑  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ   
สภามหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๖๒  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ 
             อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย เป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน 
            คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
หรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๖๓  บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านาม
เพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  
 การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
 (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
 (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ       ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
 (๔) รองศาสตราจารย์          ใช้อักษรย่อ รศ. 
 (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
 (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ใช้อักษรย่อ ผศ. 
 (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
        การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

____________ 

 มาตรา ๖๔  ปริญญามีสามชั้น คือ   
  ปริญญาเอก  เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
 ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต      ใช้อักษรย่อ ม. 
 ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต        ใช้อักษรย่อ บ. 
 มาตรา ๖๕  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดใน
สาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรอืประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 
             การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 ๑๖ 

 มาตรา ๖๖  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมได้  
 มาตรา ๖๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ 
และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่
ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว 
 (๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่
ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
 (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
 (๔) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี 
 (๕) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
 มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 
 ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจก าหนดให้มีครุยประจ า
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 
หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 
            การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

____________ 

 มาตรา ๗๒  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่อง
แต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ 
หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดใน
มหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือมีวิทยฐานะหรือมี
ต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



 ๑๗ 

 มาตรา ๗๓  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
            (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
            (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่ง
ท าเลียนแบบ 
            (๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ วรรคสอง 
 ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

 ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
____________ 

 มาตรา ๗๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๗๕  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๘ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 มาตรา ๗๖  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
    ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
  มาตรา ๗๗  ให้ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว 
 มาตรา ๗๘  ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
และคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
  มาตรา ๗๙  ให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการด าเนินการให้ได้มา
ซ่ึงประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 



 ๑๘ 

 มาตรา ๘๐  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระ         
 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา ๘๑  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ 
           ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา ๘๒  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ให้นับรวมวาระการด ารง
ต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการประจ าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น และคง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
 มาตรา ๘๔  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 มาตรา ๘๕  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน
คณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าหน่วยงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงาน
ใหม่ตามมาตรา ๘ 



 ๑๙ 

             ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ และพนักงานราชการ ที่ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือต าแหน่งอ่ืน ซึ่งเป็น
ต าแหน่งเฉพาะตัวส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ และพนักงานราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือต าแหน่งอ่ืน ซึ่งเป็นต าแหน่ง
เฉพาะตัวส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๘๖  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานราชการ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานราชการ
ดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แต่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๘๗  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖ ผู้ใด 
  (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ในทันท ี
 (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน 
 (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้า
ท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุท างานได้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ 
 การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนา
แล้วจะถอนมิได้ 
 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖ ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 



 ๒๐ 

 มาตรา ๘๘  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๗ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่
เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๘๙  ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๗ 
ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
            ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๗ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
            ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทาง
ราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์อ่ืนที่
ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๙๐  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่ง
อ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๖ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๗ 
และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างที่มีอยู่เดิม มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๙๑  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ต าแหน่ง และเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นมาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 มาตรา ๙๒  ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖ ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมใน
กิจการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๙๓  ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาการด าเนินการตามวรรคสอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  



 ๒๑ 

 ในกรณีท่ีการด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศ ถ้ายังมิได้มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น และไม่อาจน าความในวรรคสองมาใช้บังคับได้ 
ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดการด าเนินการในเรื่องนั้นเพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 
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