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พระราชบญัญติั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัที�  ๒๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เป็นปีที�  ๖๓  ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พระราชบัญญัตินี6 มีบทบัญญัติบางประการเกี�ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ� งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัขึ6นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี6  

มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี6 เรียกวา่  “พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี6 ให้ใช้บงัคบัตั6งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 

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

(๒) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (ฉบบัที�  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี6  

“มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

“สภามหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

“สภาวิชาการ”  หมายความวา่  สภาวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

“สภาพนกังาน”  หมายความวา่  สภาพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

“พนกังานมหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

“ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลยั  ขา้ราชการและลูกจา้ง 

ของส่วนราชการซึ�งปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั  และลกูจา้งของมหาวิทยาลยั 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี6  

มาตรา ๕ ใหม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เป็นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติันี6   และเป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ  ซึ� งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

และกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื�น   

มาตรา ๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติันี6  

 

หมวด  ๑ 

บททั�วไป 
 

 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั6 นสูง   

มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั6นสูง  ทาํการวิจยัเพื�อความเป็นเลิศทางวิชาการ

และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนุบํารุงและส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
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มาตรา ๘ การดําเนินการเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัย 

ใหค้วามสาํคญัและคาํนึงถึง 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรม 

(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดบันานาชาติ 

(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ รวมทั6งความรับผิดชอบต่อรัฐและสงัคม 

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการ   

(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลยัอาจแบ่งส่วนงาน  ดงันี6  

(๑) สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

(๒) สาํนกังานมหาวิทยาลยั 

(๓) ส่วนงานวิชาการ 

(๔) ส่วนงานอื�น 

การจดัตั6ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลยัตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้ทาํเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดาํเนินการตามวรรคสองต้องคาํนึงถึง  คุณภาพทางวิชาการ  การประหยดังบประมาณ   

การลดความซํ6าซอ้น  และการเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสาํคญั 

มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยั  และการกาํหนดอาํนาจและหนา้ที�ของแต่ละ

ส่วนงานใหท้าํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๑ ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลยั  ทาํหน้าที�บริหารและธุรการ  ขึ6นตรงต่อสภา

มหาวิทยาลยั  โดยใหมี้หวัหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผูบ้ริหารสาํนกังาน 

มาตรา ๑๒ ภายใตว้ตัถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลยัจะรับสถานศึกษาชั6นสูงหรือ

สถาบนัอื�นเขา้สมทบในมหาวิทยาลยัก็ได ้ และมีอาํนาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัร 

ชั6นใดชั6นหนึ�งแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนัสมทบนั6นได ้  

การรับสถานศึกษาชั6นสูงหรือสถาบันอื�นเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ  ให้ทาํเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การควบคุมสถานศึกษาชั6นสูงหรือสถาบันอื�นที�เขา้สมทบในมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๓ ภายใต้ว ัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั6นสูงหรือสถาบนัอื�นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได ้ 

และมีอาํนาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรชั6นใดชั6นหนึ� งร่วมกบัสถานศึกษาชั6นสูงนั6น

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาได ้

การจดัการศึกษาและการยกเลิกการจดัการศึกษาตามวรรคหนึ�ง  ใหท้าํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลยัไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  

และกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์  พนกังานมหาวิทยาลยัซึ� งไดรั้บสิทธิประโยชน์ในฐานะขา้ราชการ

บาํนาญแลว้ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม  แต่ไม่ตดัสิทธิที�จะ

ประกนัตนดว้ยความสมคัรใจ 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลยัมีอาํนาจและหนา้ที�กระทาํการต่าง  ๆ  ตามวตัถุประสงคที์�ระบุไว้

ในมาตรา  ๗  อาํนาจและหนา้ที�เช่นวา่นี6 ใหร้วมถึง 

(๑) ซื6อ  ขาย  สร้าง  จดัหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื6อ  ให้เช่าซื6อ  แลกเปลี�ยน  จาํหน่าย  

ทาํนิติกรรมใด  ๆ  ตลอดจนถือกรรมสิทธิI   มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิ

ต่าง  ๆ  ในทรัพยสิ์น  และจาํหน่ายสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยท์ั6งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร  

รวมทั6งรับเงินหรือทรัพยสิ์นที�มีผูอุ้ทิศให ้

การจาํหน่ายหรือแลกเปลี�ยนอสงัหาริมทรัพยข์องมหาวิทยาลยัให้กระทาํไดเ้ฉพาะอสังหาริมทรัพย์

ที�ไดม้าตามมาตรา  ๑๘ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบาํรุง  ค่าตอบแทน  เบี6ยปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน

อาํนาจและหนา้ที�ของมหาวิทยาลยั  รวมทั6งทาํความตกลงและกาํหนดเงื�อนไขเกี�ยวกบัค่าตอบแทนและ

ค่าบริการนั6น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอื�นไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองค์การหรือ

หน่วยงานต่างประเทศหรือระหวา่งประเทศ  ในกิจการที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์
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(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินและร่วมลงทุน 

หรือลงทุน  ทั6งนี6   เพื�อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลยั 

การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงินการร่วมลงทุน  หรือการลงทุนถ้าเป็นจาํนวนเงินเกินวงเงินที�

รัฐมนตรีกาํหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน   

(๕) ออกพนัธบตัรเพื�อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๖) กาํหนดค่าตอบแทน  หรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั6งสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอื�น

ให้แก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั  ทั6งนี6   ตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเงื�อนไขที�กาํหนดในข้อบงัคับ 

ของมหาวิทยาลยั 

(๗) จดัให้มีกองทุนเพื�อกิจการต่าง  ๆ  ตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั  โดยการบริหาร

กองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

(๘) จดัใหมี้การพฒันาทางวิชาการและผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเนื�อง 

(๙) ปกครอง  ดูแล  บาํรุงรักษา  จดัการ  ใช ้ และจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  

และที�ราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยที�ราชพสัดุ 

(๑๐) จดัตั6งหรือร่วมกบับุคคลอื�นจดัตั6 งองค์กรที�เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื�อดาํเนินกิจการที�เกี�ยวกบัหรือต่อเนื�องกบักิจการของมหาวิทยาลยั  

หรือนาํผลการคน้ควา้และวิจยัไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์  เพื�อเป็นรายไดข้องมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๖ รายไดข้องมหาวิทยาลยัมีดงันี6  

(๑) เงินอุดหนุนทั�วไปที�รัฐบาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี   

(๒) เงินและทรัพยสิ์นที�มีผูอุ้ทิศใหแ้ก่มหาวิทยาลยั 

(๓) เงินกองทุนที�รัฐบาลหรือมหาวิทยาลยัจดัตั6งขึ6น  และรายไดห้รือผลประโยชน์จากกองทุน

ดงักล่าว   

(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบาํรุง  ค่าตอบแทน  เบี6ยปรับ  และค่าบริการต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยั 

(๕) รายไดห้รือผลประโยชน์ที�ไดม้าจากการดาํเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๐)  และ

จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

(๖) รายไดห้รือผลประโยชน์ที�ไดม้าจากการใชที้�ราชพสัดุ  หรือจดัหาประโยชน์ในที�ราชพสัดุ

ซึ�งมหาวิทยาลยัปกครอง  ดูแล  จดัการ  หรือใชป้ระโยชน์ 
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(๗) รายไดห้รือผลประโยชน์อื�น 

เงินอุดหนุนทั�วไปตาม  (๑)  นั6น  รัฐบาลพึงจดัสรรใหแ้ก่มหาวิทยาลยัโดยตรงเป็นจาํนวนที�เพียงพอ

สาํหรับค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั  และในการพฒันาการ

อุดมศึกษาที�อยูใ่นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

ในกรณีที�รัฐบาลไดป้รับเงินเดือน  เงินประจาํตาํแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื�นใด

ให้แก่ขา้ราชการ  ให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทั�วไปเพิ�มเติมให้แก่มหาวิทยาลยั

ในสดัส่วนเดียวกนัเพื�อเป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัดว้ย 

รายไดข้องมหาวิทยาลยัไม่เป็นรายไดที้�ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั

และกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ   

ในกรณีที�รายไดต้ามวรรคหนึ� งมีจาํนวนไม่พอเพียงสําหรับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการของ

มหาวิทยาลยั  และค่าภาระต่าง  ๆ  ที�เหมาะสม  และมหาวิทยาลยัไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื�นได้

รัฐบาลพึงจดัสรรเงินอุดหนุนทั�วไปเพิ�มเติมใหแ้ก่มหาวิทยาลยัตามความจาํเป็นของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที�มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัและนกัศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงใหมี้โอกาสเรียนจนสาํเร็จปริญญาตรี 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาวา่ผูใ้ดขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที�สภามหาวิทยาลยักาํหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยที์�มหาวิทยาลยัไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้  หรือไดม้าโดยการ

ซื6อดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั  หรือแลกเปลี�ยนกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  หรือไดม้าดว้ยวิธีอื�น

ไม่ถือเป็นที�ราชพสัดุ  และใหเ้ป็นกรรมสิทธิI ของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๙ ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัที�ใชเ้พื�อประโยชน์เกี�ยวกบัการศึกษา  การวิจยัและ

การบริการทางวิชาการโดยตรง  ไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีทั6งปวง  รวมทั6งการบงัคบัทางการ

ปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายคุวามหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ6นเป็นขอ้ต่อสู้กบัมหาวิทยาลยั

ในเรื�องทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัมิได ้

มาตรา ๒๐ บรรดารายไดแ้ละทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์

ของมหาวิทยาลยั 
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เงินและทรัพยสิ์นที�มีผูอุ้ทิศให้แก่มหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการตามเงื�อนไขที�ผูอุ้ทิศให้กาํหนดไว้

แต่ถา้มีความจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขดงักล่าว  มหาวิทยาลยัตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอุ้ทิศให้

หรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

 

หมวด  ๒ 

การดาํเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๑ ใหมี้สภามหาวิทยาลยั  ประกอบดว้ย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลยั  ซึ� งจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ    แต่งตั6ง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนสิบหา้คน  ซึ�งจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  

แต่งตั6งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั   

(๓) อธิการบดี   

(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน  และนายกสมาคม

นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาํนวนสามคน  ซึ� งเลือกจากรองอธิการบดีหนึ� งคนและ

หวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา  ๔๐  สองคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาํนวนสี�คน  ซึ� งเลือกจากคณาจารย์ประจําสามคนและ

พนกังานมหาวิทยาลยัที�มิใช่คณาจารยป์ระจาํหนึ�งคน 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ทั6งนี6   ตอ้งสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม  (๒)  

จากรายชื�อที�คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจาํนวนหนึ�งคน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)   

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหนึ� งเป็นอุปนายกสภา

มหาวิทยาลยั  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลยัทาํหน้าที�แทนนายกสภามหาวิทยาลยัเมื�อนายกสภา

มหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดห้รือเมื�อไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 
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เมื�ออุปนายกสภามหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบัติหน้าที�หรือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งอุปนายกสภา

มหาวิทยาลยั  ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหนึ� งทาํหน้าที�แทน

นายกสภามหาวิทยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั6งรองอธิการบดีคนหนึ� งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยัและจะแต่งตั6ง

หวัหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยักไ็ด ้

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตอ้งไม่กระทาํกิจการใด

ที�มีประโยชน์ขดัแยง้กบักิจการของมหาวิทยาลยัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นเพื�อ

ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ   

มาตรา ๒๓ นายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  

และ  (๖)  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี  แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งหรืออาจ

ไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้

มาตรา ๒๔ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๓  นายกสภามหาวิทยาลยั  

กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลยัมีมติใหถ้อดถอน 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าบกพร่องต่อหน้าที�   มีความประพฤติเสื�อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัในประเภทนั6น 

(๖) ถกูจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก 

(๗) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที�ตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

และยงัมิไดด้าํเนินการใหไ้ดม้าซึ�งนายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัแทนตาํแหน่งที�ว่าง  

ใหส้ภามหาวิทยาลยัประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลยัเท่าที�มีอยู ่
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ในกรณีที�นายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  

หรือ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด ําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

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

แลว้แต่กรณี  เวน้แต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเหลืออยู่น้อยกว่า 

เกา้สิบวนัจะไม่ดาํเนินการสรรหาหรือเลือกใหม่ก็ได ้ และเมื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6 ง 

หรือแต่งตั6 งผูด้ ํารงตาํแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู ้ซึ� งได้รับแต่งตั6 งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที� เหลืออยู ่

ของผูซึ้� งตนแทน 

ในกรณีที�นายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  

พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั6 งนายกสภามหาวิทยาลัย   

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแต่งตั6งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  

(๕)  หรือ  (๖)  ขึ6 นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัซึ� งพน้จากตาํแหน่ง 

ปฏิบติัหนา้ที�ต่อไป  จนกว่าจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแต่งตั6งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๕)  

หรือ  (๖)  ขึ6นใหม่  แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๕ สภามหาวิทยาลยัมีอาํนาจและหนา้ที�กาํกบัดูแลกิจการทั�วไปของมหาวิทยาลยั

โดยเฉพาะมีอาํนาจและหนา้ที�  ดงันี6  

(๑) กาํหนดนโยบายและอนุมัติแผนพฒันาของมหาวิทยาลัยเกี�ยวกับการดาํเนินการตาม

วตัถุประสงค ์

(๒) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล  ขอ้บงัคบัว่าดว้ยสิทธิและสวสัดิการพนกังาน

มหาวิทยาลยั  และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

(๓) ออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวกบัการบริหารงานของมหาวิทยาลยั  

และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลยัเป็นผูอ้อกขอ้บงัคบัและระเบียบสาํหรับส่วนงานนั6น

เป็นเรื�อง  ๆ  ไปกไ็ด ้

(๔) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที�กําหนด 

ในกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั6งการยบุ  รวม  เปลี�ยนแปลง  และยกเลิกหลกัสูตร 



หนา้   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) อนุมติัการรับเขา้สมทบ  การจดัการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิกการสมทบการจดัการศึกษา

ร่วมของสถาบนัการศึกษาชั6นสูง  และสถาบนัวิจยัอื�น 

(๖) อนุมติัการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั6นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร  รวมทั6งอนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัดิI  

(๗) อนุมติัการจดัตั6ง  การรวม  และการยบุเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลยั  รวมทั6งการแบ่งหรือ

ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดงักล่าว 

(๘) อนุมติัการจดัตั6งองคก์รที�เป็นนิติบุคคล  เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์

ของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนกาํหนดนโยบายองคก์รดงักล่าว 

(๙) อนุมติัการตั6งงบประมาณรายรับ  และอนุมติังบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลยั 

(๑๐) พิจารณาดาํเนินการเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั6 งและพิจารณาถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย ์ และ

ศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๑๑) แต่งตั6งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  ตาํแหน่งทางวิชาการที�เรียกชื�ออย่างอื�น  รองอธิการบดี  

และหวัหนา้ส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๔๐ 

(๑๒) แต่งตั6งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยั 

(๑๓) รับรองรายงานกิจการประจาํปีของมหาวิทยาลยั  และเสนอรายงานนั6นต่อรัฐมนตรี 

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 

(๑๕) แต่งตั6งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งเพื�อกระทาํการใด  ๆ  

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที�ของสภามหาวิทยาลยั  รวมทั6งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ

หรือบุคคลดงักล่าวทาํการแทน  แลว้รายงานใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

(๑๖) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นเกี�ยวกบักิจการของมหาวิทยาลยัที�มิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ที�ของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

ให้สภามหาวิทยาลัยแถลงให้ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดาํเนินการของ 

สภามหาวิทยาลยัในรอบปีที�ผ่านมาและนโยบายในการดาํเนินการสําหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละ 

หนึ�งครั6 ง 



หนา้   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและ

กรรมการอีกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบหา้คนแต่ไม่เกินยี�สิบหา้คน 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกกรรมการสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๒๗ กรรมการสภาวิชาการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจไดรั้บ

เลือกใหม่อีกได ้

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ�ง  กรรมการสภาวิชาการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภาวิชาการ 

ในกรณีที�กรรมการสภาวิชาการพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการเลือกผูด้าํรง

ตาํแหน่งแทนแลว้  ใหผู้ซึ้� งไดรั้บเลือกอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่ากบัวาระที�เหลืออยูข่องผูที้�ตนแทน 

ในกรณีที�กรรมการสภาวิชาการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิได้เลือกกรรมการสภา

วิชาการขึ6นใหม่  ใหก้รรมการสภาวิชาการซึ�งพน้จากตาํแหน่งปฏิบติัหนา้ที�ต่อไปจนกว่าจะไดมี้การเลือก

กรรมการสภาวิชาการขึ6นใหม่ 

มาตรา ๒๘ สภาวิชาการมีอาํนาจและหนา้ที�  ดงันี6  

(๑) กลั�นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัในการอนุมติัการเปิดสอนและหลกัสูตร

การศึกษา  รวมทั6งการยบุ  รวม  เปลี�ยนแปลง  และยกเลิกหลกัสูตร 

(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัในการรับเขา้สมทบ  การจดัการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิก

การสมทบ  การจดัการศึกษาร่วมของสถาบนัการศึกษาชั6นสูง  และสถาบนัวิจยัอื�น 

(๓) เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั6นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร   

(๔) พิจารณาใหค้วามเห็นแก่สภามหาวิทยาลยัในเรื�องเกี�ยวกบัวิชาการของมหาวิทยาลยั 

(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกบัการแต่งตั6งและถอดถอนศาสตราจารย ์ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ  และตาํแหน่งทางวิชาการที�เรียกชื�ออยา่งอื�นต่อสภามหาวิทยาลยั 



หนา้   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) เสนอแนะวิธีการอันจะทําให้การศึกษา  การวิจัย  การให้การศึกษาแก่ประชาชน   

การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  และทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มใหเ้จริญยิ�งขึ6นต่อสภา

มหาวิทยาลยั 

(๗) แต่งตั6งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  เพื�อกระทาํการใด  ๆ  

อนัอยู่ในอาํนาจและหน้าที�ของสภาวิชาการ  รวมทั6งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ

หรือบุคคลดงักล่าวทาํการแทน  แลว้รายงานใหส้ภาวิชาการทราบ 

(๘) รายงานการดาํเนินงานต่อสภามหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ปีละสองครั6 ง 

(๙) เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่อธิการบดี  และปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�สภามหาวิทยาลยั

มอบหมาย 

มาตรา ๒๙ การประชุมและวิธีดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลยัและสภาวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัคณะหนึ� งมีอาํนาจและ

หนา้ที�เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล  การกาํหนด

เงินเดือนและค่าจา้ง  สิทธิประโยชน์  สวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั  และการประเมินประสิทธิภาพ

พนกังานมหาวิทยาลยั  รวมทั6งให้มีอาํนาจแต่งตั6งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งเพื�อกระทาํ

การใด  ๆ  อนัอยูใ่นอาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั 

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๑ ใหมี้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขค์ณะหนึ�ง  มีอาํนาจและหนา้ที�  ดงันี6  

(๑) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์

(๒) พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื� องที�ผูร้้องทุกข์ถูกสั�งให้ออกจากงานด้วยเหตุใด  ๆ  หรือเห็นว่า

ผูบ้ ังคับบัญชาใช้อาํนาจและหน้าที�ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมายหรือมีการปฏิบติัไม่เป็นธรรมต่อตน 



หนา้   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื�อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์ดพ้ิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแลว้  ให้อธิการบดี

สั�งการใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ และใหถื้อวา่เป็นที�สิ6นสุด 

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัคณะหนึ� ง  มีหน้าที�ให้คาํแนะนาํและ

คาํปรึกษาแก่มหาวิทยาลยั  สนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั6ง  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั   

มาตรา ๓๓ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วย  ประธานสภาพนักงานคนหนึ� ง  และ

กรรมการซึ�งเลือกตั6งจากพนกังานมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ  จาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั6ง  วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่งของประธานและกรรมการ  การดาํเนินงานตลอดจนการประชุมของสภา

พนกังาน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๔ สภาพนกังานมีอาํนาจและหนา้ที�  ดงันี6  

(๑) เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลยัและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั6งปวงของมหาวิทยาลยั 

(๒) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยักบัพนักงานมหาวิทยาลยัและระหว่าง

พนกังานมหาวิทยาลยัดว้ยกนั 

(๓) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�สภามหาวิทยาลยัหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี  หรือจะมีทั6งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี

ตามจาํนวนที�สภามหาวิทยาลยักาํหนด  เพื�อทาํหนา้ที�และรับผิดชอบตามที�อธิการบดีมอบหมายกไ็ด ้



หนา้   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั6น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งจากผูมี้คุณสมบติัตาม

มาตรา  ๓๗  และตามคาํแนะนาํของสภามหาวิทยาลยั  อธิการบดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสี�ปี  

และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งใหม่อีกได ้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ�ง  อธิการบดีพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗ 

(๔) ถกูจาํคุก  โดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) สภามหาวิทยาลยัมีมติใหถ้อดถอน 

(๘) สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าบกพร่องต่อหน้าที�   มีความประพฤติเสื�อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 

รองอธิการบดีนั6น  ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั6งจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  โดยคาํแนะนาํ 

ของอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั6งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗ 

เมื�ออธิการบดีพน้จากตาํแหน่ง  ใหร้องอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากตาํแหน่งดว้ยและ

ใหน้าํความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัผูด้าํรงตาํแหน่งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูช่้วยอธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติั  สําเร็จการศึกษา

ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�นที�สภามหาวิทยาลยัรับรองและไดท้าํการสอน

หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่น้อยกว่าสี�ปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�นที�

สภามหาวิทยาลยัรับรอง  หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอื�นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สี�ปี 

มาตรา ๓๘ อธิการบดีเป็นผูแ้ทนของมหาวิทยาลยัในกิจการทั6งปวง  และโดยเฉพาะให้มี

อาํนาจและหนา้ที�  ดงันี6  

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  

รวมทั6งนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 



หนา้   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ควบคุมผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั  การเงิน  พสัดุ  สถานที�  และทรัพยสิ์นอื�นของ

มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลยั 

(๓) บรรจุ  แต่งตั6ง  และถอดถอนพนกังานมหาวิทยาลยั  รวมทั6งดาํเนินการบริหารงานบุคคล

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

(๔) ดาํเนินการเพื�อจดัทาํแผนพฒันามหาวิทยาลยัเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัและปฏิบติัตาม

นโยบายและแผนงาน  รวมทั6งติดตามประเมินผลการดาํเนินงานดา้นต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยั 

(๕) ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั6งดาํเนินการให้มีการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงานและพนกังานมหาวิทยาลยั 

(๖) จดัหารายได้และทรัพยากรอื�นจากแหล่งต่าง  ๆ  เพื�อสนับสนุนการดาํเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลยัเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั   

(๗) จดัทาํงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื�อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

(๘) แต่งตั6งและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดีและรองหวัหนา้ส่วนงานของมหาวิทยาลยั 

(๙) เสนอรายงานประจาํปีเกี�ยวกบักิจการดา้นต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลยั 

(๑๐) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที�ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบติัหน้าที�ได ้ ให้รองอธิการบดี

เป็นผูรั้กษาการแทน  ถา้มีรองอธิการบดีหลายคนใหร้องอธิการบดีที�อธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน  

ถา้อธิการบดีมิไดม้อบหมาย  ใหร้องอธิการบดีที�มีอาวโุสสูงสุดเป็นผูรั้กษาการแทน 

ในกรณีที�ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผูรั้กษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ� ง  

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้นายกสภามหาวิทยาลยัแต่งตั6งบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  

เป็นผูรั้กษาการแทนอธิการบดี 

ในกรณีที�สภามหาวิทยาลยัยงัมิไดแ้ต่งตั6งรองอธิการบดีหรือมีการแต่งตั6งรองอธิการบดีแลว้   

แต่รองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ได้  ให้อธิการบดีแต่งตั6 งคณาจารย์ประจาํของมหาวิทยาลัย 

ผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  เป็นผูรั้กษาการแทนรองอธิการบดี 

ใหผู้รั้กษาการแทนมีอาํนาจและหนา้ที�เช่นเดียวกบัผูซึ้� งตนแทน 



หนา้   ๔๓ 
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ในกรณีที�มีกฎหมายอื�นแต่งตั6งให้ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งหรือให้

มีอาํนาจและหน้าที�อย่างใด  ให้ผูรั้กษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอาํนาจและหน้าที�เช่นเดียวกับ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งนั6นในขณะรักษาการแทนดว้ย 

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

และรับผิดชอบงานของส่วนงาน  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานเพื�อทําหน้าที�และรับผิดชอบ 

ตามที�หวัหนา้ส่วนงานมอบหมายกไ็ด ้

ชื�อตาํแหน่ง  คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  และการพน้จากตาํแหน่งของ

หวัหนา้ส่วนงานและรองหวัหนา้ส่วนงานตามวรรคหนึ�ง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๑ ส่วนงานของมหาวิทยาลยัแต่ละส่วนงาน  อาจมีคณะกรรมการอาํนวยการ

ประจาํส่วนงาน  และคณะกรรมการบริหารประจาํส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ดว้ยกไ็ด ้

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  อาํนาจและหน้าที�  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ� ง  ตลอดจนการจัดระบบ 

การบริหารงานในส่วนงาน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๒ ใหมี้การสรรหาบุคคลเพื�อแต่งตั6งเป็นอธิการบดี  และหวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา  ๔๐ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ�ง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน  การมอบอาํนาจให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบ

อาํนาจช่วงให้ปฏิบติัการแทนของผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

ในกรณีที�มีกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  คาํสั�ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แต่งตั6งหรือกาํหนดให ้

ผูด้าํรงตาํแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอาํนาจและหนา้ที�อยา่งใด  ใหผู้รั้กษาการแทนหรือ

ผูป้ฏิบติัการแทนทาํหนา้ที�กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอาํนาจและหนา้ที�เช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่ง

นั6นในระหวา่งที�รักษาการแทนหรือปฏิบติัการแทนดว้ย  แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ผูม้อบอาํนาจจะกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอื�นในคาํสั�งมอบอาํนาจ   

 



หนา้   ๔๔ 
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หมวด  ๓ 

การประกนัคุณภาพและการประเมิน 
 

 

มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

ระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ�ง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๕ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑ ์ 

วิธีการ  และระยะเวลาที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๖ ให้สภาวิชาการจดัให้มีการประเมินหลกัสูตรการศึกษา  การเรียนการสอนและ

การวดัผลตามหลกัสูตร  ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และระยะเวลาที�สภามหาวิทยาลยักาํหนด  แลว้รายงาน

สภามหาวิทยาลยัเพื�อพิจารณาตามมาตรา  ๒๕  (๔)   

มาตรา ๔๗ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีระบบการประเมินพนกังานมหาวิทยาลยัที�มีมาตรฐาน

และเป็นธรรม  และตอ้งใหโ้อกาสผูไ้ม่ผา่นการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณ์  รวมทั6งตอ้ง

จดัให้มีกระบวนการพฒันาพนักงานมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพและมาตรฐานที�เหมาะสม  ทั6งดา้นการ

ปฏิบติังานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที�สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลได ้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน  การอุทธรณ์  และกระบวนการพฒันาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารซึ� งแต่งตั6งโดยสภามหาวิทยาลยัเพื�อ

ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  และหวัหนา้ส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๔๐ 

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  อาํนาจและหน้าที�  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การพน้จากตาํแหน่ง  และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารให้เป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ทั6งนี6   ให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)   

เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั6งหมด 

 



หนา้   ๔๕ 
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หมวด  ๔ 

การบญัชีและการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๔๙ ใหม้หาวิทยาลยัวางและรักษาไวซึ้�งระบบบญัชีอนัถกูตอ้ง  แยกตามประเภทงาน

ส่วนที�สาํคญั  มีสมุดบญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย ์ และหนี6 สิน  ที�แสดงกิจการที�เป็นอยูต่าม

ความเป็นจริงและตามที�ควร  ตามประเภทงาน  พร้อมดว้ยขอ้ความอนัเป็นที�มาของรายการนั6น  ๆ  และ

ใหมี้การตรวจบญัชีภายในเป็นประจาํ   

การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีตามวรรคหนึ�ง  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป   

มาตรา ๕๐ ใหม้หาวิทยาลยัจดัทาํงบการเงินและบญัชีรายรับและรายจ่ายส่งผูส้อบบญัชีของ

มหาวิทยาลยัภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัสิ6นปีบญัชี 

วนัเริ�มและวนัสิ6นปีบญัชีของมหาวิทยาลยั  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๕๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ� งสภามหาวิทยาลยั

แต่งตั6งโดยความเห็นชอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยั  และให้ทาํ

การตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลยัทุกรอบปีบญัชี 

มาตรา ๕๒ ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยัมีอาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสาร

หลกัฐานต่าง  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งของมหาวิทยาลยั  เพื�อการนี6 ให้มีอาํนาจสอบถามอธิการบดีและผูป้ฏิบติังาน

ในมหาวิทยาลัย  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  ที� เกี�ยวข้องของ

มหาวิทยาลยัเป็นการเพิ�มเติมไดต้ามความจาํเป็น 

มาตรา ๕๓ ให้ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยัทาํรายงานผลการสอบบญัชีและการเงินเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลยัภายในหนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ6นปีบญัชี  เพื�อสภามหาวิทยาลยัเสนอต่อรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๔ ให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายใน  เพื�อตรวจสอบการดาํเนินการ

ต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยัและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลยัเพื�อพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีเป็นผู ้ด ํารงตําแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



หนา้   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

การกาํกบัดูแล 
 

 

มาตรา ๕๖ รัฐมนตรีมีอาํนาจและหนา้ที�กาํกบัและดูแลโดยทั�วไป  ซึ� งกิจการของมหาวิทยาลยั

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวกบัมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที�มีปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการดาํเนินกิจการ

ของมหาวิทยาลัยซึ� งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   

เมื�อคณะรัฐมนตรีวินิจฉยัเป็นประการใดแลว้ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ บรรดาเรื�องที�มหาวิทยาลยัจะตอ้งเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติันี6   

ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 

 

หมวด  ๖ 

ตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

 

มาตรา ๕๘ คณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยัมีตาํแหน่งทางวิชาการ  ดงันี6  

(๑) ศาสตราจารย ์

(๒) รองศาสตราจารย ์

(๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(๔) อาจารย ์

ศาสตราจารยน์ั6น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งโดยคาํแนะนาํของสภามหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้มีตาํแหน่งทางวิชาการที�เรียกชื�ออย่างอื�นอีกได้โดยทาํเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั6งและถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยั  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 



หนา้   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซึ์�งมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญพิเศษและพน้จากตาํแหน่ง

ไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั6งใหเ้ป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณในสาขาที�ศาสตราจารย์

ผูน้ั6นมีความเชี�ยวชาญเพื�อเป็นเกียรติยศได ้

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั6งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารยพ์ิเศษนั6น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งโดยคาํแนะนาํ

ของสภามหาวิทยาลยั 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั6 งและถอดถอนศาสตราจารยพ์ิเศษให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั6งผูซึ้� งมีคุณสมบติัเหมาะสม  และมิไดเ้ป็นคณาจารย์

ประจาํของมหาวิทยาลยั  เป็นรองศาสตราจารยพ์ิเศษหรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษได ้

อธิการบดีอาจแต่งตั6งผูซึ้� งมีคุณสมบติัเหมาะสม  และมิไดเ้ป็นคณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยั  

เป็นอาจารยพ์ิเศษไดโ้ดยคาํแนะนาํของหวัหนา้ส่วนงาน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั6 งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู ้ช่วย

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  และอาจารยพ์ิเศษ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๒ บุคคลใดไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือได้รับแต่งตั6 งให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์  

รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือตาํแหน่งทางวิชาการที�เรียกชื�อ

อย่างอื�นตามมาตรา  ๕๘  วรรคสาม  ให้มีสิทธิใช้ตาํแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคาํนําหน้านาม   

เพื�อแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไป 

การใชค้าํนาํหนา้นามตามความในวรรคหนึ�ง  ใหใ้ชอ้กัษรยอ่  ดงันี6  

(๑) ศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ ศ. 

(๒) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ใชอ้กัษรยอ่ ศ.  (เกียรติคุณ) 

(๓) ศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ ศ.  (พิเศษ) 

(๔) รองศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ รศ. 

(๕) รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ รศ.  (พิเศษ) 



หนา้   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ. 

(๗) ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ.  (พิเศษ) 

การใชค้าํนาํหนา้นามและการใชอ้กัษรยอ่คาํนาํหนา้นามสาํหรับตาํแหน่งทางวิชาการที�เรียกชื�อ

อยา่งอื�น  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

 

หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื�องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั6น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา่ ดุษฎีบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ด. 

ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ บ. 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลยัมีอาํนาจใหป้ริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  ในสาขาวิชาที�มี

การสอนในมหาวิทยาลยั  และร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรในสาขาวิชาที�มีการ 

จดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาชั6นสูงอื�นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

การกาํหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรชั6นใด  รวมทั6งการใช้

อกัษรย่อสําหรับสาขาวิชานั6 นอย่างไร  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยักาํหนดให้ผูส้าํเร็จการศึกษา

ชั6นปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองได ้  

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยักาํหนดให้มีประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั6นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบตัรสาํหรับสาขาวิชาใดกไ็ด ้ ดงันี6  

(๑) ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั6นสูง  ออกให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ� ง

ภายหลงัจากที�ไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโทแลว้ 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ� ง

ภายหลงัจากที�ไดรั้บปริญญาตรีแลว้ 



หนา้   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนที�   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ� งก่อนถึงขั6นไดรั้บ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบตัรประเภทอื�น  ออกใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษาหรือวิจยัเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลยัมีอาํนาจใหป้ริญญากิตติมศกัดิI แก่บุคคลซึ�งสภามหาวิทยาลยัเห็นว่า

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั6 น  ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั  ผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลยั  นายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัในขณะดาํรงตาํแหน่งนั6นไม่ได ้

ชั6น  สาขาของปริญญา  และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัดิI   ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื�องหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั6นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร  และอาจกาํหนดให้มีครุยประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภา

มหาวิทยาลยั  ครุยประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร  หรือครุยประจาํตาํแหน่งคณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยักไ็ด ้  

การกาํหนดลกัษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  และ

ครุยประจาํตาํแหน่ง  ใหท้าํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  และครุยประจาํตาํแหน่งจะใชใ้นโอกาสใดโดยมีเงื�อนไขอยา่งใด

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้มีตรา  เครื� องหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลยัได ้ โดยทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชต้รา  เครื�องหมาย  หรือสัญลกัษณ์ตามวรรคหนึ� งเพื�อการคา้  หรือการใชสิ้�งดงักล่าวที�

มิใช่เพื�อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัหรือกิจการของมหาวิทยาลยั  ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจาก

มหาวิทยาลยั   

มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดใหมี้เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  หรือเครื�องแต่งกายนกัศึกษา

และพนกังานมหาวิทยาลยัได ้ โดยทาํเป็นขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๘ 

บทกาํหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดใชค้รุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  ครุยประจาํตาํแหน่ง  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  

หรือเครื�องแต่งกายนกัศึกษาและพนกังานมหาวิทยาลยั  หรือสิ�งใดที�เลียนแบบสิ�งดงักล่าวโดยไม่มีสิทธิที�

จะใช ้ หรือแสดงดว้ยประการใด  ๆ  ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั6นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  

อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร  หรือตาํแหน่งใดในมหาวิทยาลยัโดยที�ตนไม่มีสิทธิ  ถา้ไดก้ระทาํเพื�อให้

บุคคลอื�นเชื�อว่าตนมีสิทธิจะใชห้รือมีวิทยฐานะหรือตาํแหน่งเช่นนั6น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินหา้หมื�นบาท  หรือทั6งจาํทั6งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใ้ด 

(๑) ปลอม  หรือทาํเลียนแบบซึ�งตรา  เครื�องหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลยัไม่วา่จะทาํเป็นสีใด  หรือทาํดว้ยวิธีใด  ๆ 

(๒) ใชต้รา  เครื�องหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงานของมหาวิทยาลยัปลอม  

หรือทาํเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใชห้รือทาํให้ปรากฏซึ� งตรา  เครื�องหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลยัที�วตัถุหรือสินคา้ใด  ๆ  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๖๙ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ�งแสนบาท  หรือทั6งจาํทั6งปรับ 

ถา้ผูก้ระทาํความผิดตาม  (๑)  เป็นผูก้ระทาํความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)   

แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอนัยอมความได ้

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใหโ้อนบรรดากิจการ  ทรัพยสิ์น  สิทธิ  หนี6 สิน  เงินงบประมาณและรายไดข้อง

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาเป็นของมหาวิทยาลยั

ตามพระราชบญัญติันี6  
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มาตรา ๗๔ ให้ ข้าร า ช ก า ร   ลู ก จ้า ง ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก าร   แ ล ะ พ นัก ง า น   ซึ� ง สั ง กัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยู่ในวันที�

พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบัยงัคงเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ลูกจา้งของส่วนราชการ

และพนกังานของมหาวิทยาลยัต่อไป  และให้ปฏิบติัหนา้ที�ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติันี6   

โดยให้ถือว่าการปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าว  เป็นการปฏิบติัหน้าที�ราชการหรือการปฏิบติัหน้าที�ในฐานะลูกจา้ง

ของส่วนราชการหรือการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะพนกังานของมหาวิทยาลยั  แลว้แต่กรณี 

เพื�อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการและพนักงาน

ตามวรรคหนึ� งให้ถือว่ามหาวิทยาลยัเป็นส่วนราชการ  และให้ขา้ราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการและ

พนักงานตามวรรคหนึ� งไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอื�น  ๆ  ผ่านมหาวิทยาลยัโดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรที�จ่ายในลกัษณะเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  และให้นาํ

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย

ลกูจา้งของส่วนราชการหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั6นมาใชบ้งัคบั  แลว้แต่กรณี 

สิทธิในการเลื�อนตาํแหน่งขึ6นเป็นศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ หรือ

ตาํแหน่งอื�นใดของข้าราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ� ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือประกาศที�เกี�ยวขอ้ง 

สิทธิในการเลื�อนระดบัชั6นของลูกจา้งของส่วนราชการหรือพนกังานตามวรรคหนึ�งให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลกูจา้งของส่วนราชการและระเบียบ  หรือประกาศที�เกี�ยวขอ้ง 

ในกรณีที�ตาํแหน่งขา้ราชการ  ลกูจา้งของส่วนราชการ  และพนกังานตามวรรคหนึ�งตาํแหน่งใด

ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยูก่่อนหรือภายหลงัวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั  ให้ยุบเลิกตาํแหน่งนั6นและให้

โอนอตัราตาํแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจาํอตัรา  รวมตลอดทั6งงบบุคลากรที�จ่ายในลกัษณะ

เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ  และเงินอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งตั6งไวส้าํหรับตาํแหน่งนั6นไปเป็นของมหาวิทยาลยั  

และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดงักล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ย

วิธีการงบประมาณ 

ใหผู้ซึ้� งดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หัวหนา้ภาควิชา  

หรือหัวหน้าส่วนงานที� เรียกชื�ออย่างอื�นที� มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  เป็นผู ้บังคับบัญชา

ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานตามวรรคหนึ� ง  และให้มีอาํนาจหน้าที�ในฐานะ
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อธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หัวหนา้ภาควิชา  หรือหัวหน้าส่วนงานที�

เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาและกฎหมายอื�น  หรือตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้ง 

ในกรณีที�นาํกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาหรือระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการมาใช้บังคบั  แต่ไม่สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติันี6    

หรือมีกรณีที�ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ๆ  ให้การดาํเนินการในส่วนที�ไม่สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติันี6   หรือในส่วนที�ไม่อาจนาํมาใชบ้งัคบัได ้ เป็นไปตามระเบียบที�สภามหาวิทยาลยักาํหนด 

มาตรา ๗๕ ให้ผูด้ ํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสํานัก  

ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หรือหวัหนา้ส่วนงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั  คงดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี  

รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือหัวหนา้ส่วนงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�น

ที�มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญติันี6 ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็น

ข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญติันี6ภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบัและเมื�อครบกาํหนดเวลา

หนึ�งร้อยยี�สิบวนัแลว้ไม่แสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  ให้พน้จากตาํแหน่ง

ดงักล่าว 

ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งรองอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอ้าํนวยการสาํนกั  รองผูอ้าํนวยการสถาบนั  

หรือรองหวัหนา้ส่วนงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกว่าผูด้าํรง

ตาํแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนัก  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  หรือหัวหน้าส่วนงานที�เรียกชื�อ

อยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะจะพน้จากตาํแหน่ง 

ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ภาควิชาคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 

ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งรองหวัหนา้ภาควิชาคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่หวัหนา้ภาควิชาจะพน้จาก

ตาํแหน่ง 

มาตรา ๗๖ ให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ�ง  ที�สมคัรใจ

จะเปลี�ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัแสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเป็น

หนงัสือต่ออธิการบดีหลงัจากพระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบัและเมื�อยื�นแลว้จะถอนมิได ้
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หากมิไดแ้สดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพตามวรรคหนึ� ง  ให้ถือว่าผูน้ั6นยงัเป็นขา้ราชการของ

มหาวิทยาลยัหรือลกูจา้งของส่วนราชการตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ต่อไป 

ในกรณีที�บุคคลตามวรรคหนึ� งแสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตาม

พระราชบญัญติันี6ภายในหนึ�งปีนับแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั  ให้บรรจุบุคคลนั6นเป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งประเมิน 

ในกรณีที�บุคคลตามวรรคหนึ�งแสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัภายหลงั

ระยะเวลาตามวรรคสาม  แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบัให้มีการประเมินตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยักาํหนด  แต่ในกรณีที�เป็นการ

สมคัรใจเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัภายหลงัเมื�อครบกาํหนดเวลาสามปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6
ใชบ้งัคบั  ถา้มหาวิทยาลยัเห็นวา่การรับบุคคลนั6นจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและมีอตัราที�จะรับเขา้

ทาํงานไดใ้หด้าํเนินการตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  

และมาตรานี6 ใหเ้ป็นไปตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

สาํหรับพนักงานซึ� งสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบัให้เปลี�ยนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตาม

พระราชบญัญติันี6ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

มาตรา ๗๗ ผูซึ้� งเปลี�ยนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  

ให้ไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  สวสัดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื�นไม่นอ้ยกว่าที�เคยไดรั้บอยู่ก่อน

เขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๗๘ การเปลี�ยนจากขา้ราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  และ

มาตรา  ๗๖  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหน่งตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  หรือกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  แลว้แต่กรณี

และเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติันี6    

ขา้ราชการซึ� งเป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการอยู่แลว้  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก

ต่อไปไดแ้มจ้ะออกจากราชการแลว้  ในกรณีเช่นนี6   ให้ถือว่าเป็นขา้ราชการบาํนาญและมีสิทธิไดรั้บ

สวสัดิการจากทางราชการเช่นเดียวกบัผูไ้ดรั้บบาํนาญตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
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ลกูจา้งของส่วนราชการซึ�งแสดงความจาํนงเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติันี6   

ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด   

และให้ไดรั้บบาํเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลูกจา้ง  และเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั

ตามพระราชบญัญติันี6  

มาตรา ๗๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัที�

พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั  เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี6   และปฏิบัติหน้าที� ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญติันี6   ซึ� งตอ้งไม่เกินหนึ�งปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 

เมื�อครบหนึ� งปีหกเดือนนบัแต่ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั6งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ในครั6 งแรก  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  

จาํนวนกึ� งหนึ� งพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก  ในกรณีที� มีเศษให้นับเป็นหนึ� งคน  และให้

ดาํเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหม่ใหค้รบตามจาํนวนดงักล่าว 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างที�ยงัไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๖  ให้ผู ้ปฏิบัติหน้าที�สภา

มหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๙  หรือคณะกรรมการที�สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย  ทาํหน้าที�สภาวิชาการ

จนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี6   ซึ� งต้องไม่เกินหนึ� งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที�

พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 

ในระหวา่งที�ยงัไม่มีขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการประชุมของสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๙  ให้นาํขอ้บงัคบั

ว่ าด้วยก ารประชุ มของสภ ามหาวิท ยาลัย เ ชี ยงใหม่   ซึ� งออก ตามความในพระ ราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และที�ใชอ้ยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ� งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที�พระราชบัญญัตินี6 ใช้บังคับ   

เป็นประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติันี6   จนกว่าจะมีคณะกรรมการ

ส่งเสริมมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี6   ซึ� งต้องไม่ เ กินหนึ� ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที�

พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 
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มาตรา ๘๒ ให้ประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ประธานสภาขา้ราชการและลูกจา้ง  และกรรมการสภาขา้ราชการ

และลูกจา้งตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั  

คงเป็นประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์  ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  และ

กรรมการสภาขา้ราชการและลูกจา้งต่อไป  แลว้แต่กรณี  จนกว่าจะไดม้าซึ� งกรรมการสภาพนกังานตาม

พระราชบญัญติันี6   ซึ� งตอ้งไม่เกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๓ การนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งอธิการบดีตามมาตรา  ๓๖  และหัวหนา้ส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๔๐  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ดว้ย 

มาตรา ๘๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๔๑  ให้คณะกรรมการประจาํคณะ  คณะกรรมการประจาํ

บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจาํสถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงานที�มีฐานะเทียบเท่าคณะและ

คณะกรรมการอื�นซึ�งไดรั้บแต่งตั6งหรือเลือกตั6งตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบัญญติันี6 ใช้บังคับ  ทาํหน้าที�ต่อไปจนกว่าจะได้มีการ

ดาํเนินการตามมาตรา  ๔๑ 

มาตรา ๘๕ ให้ตําแหน่งศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิ เศษ 

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  อาจารย ์  

หรืออาจารยพ์ิเศษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เป็นตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  ศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  อาจารย์  หรืออาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี6    

และใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวคงดาํรงตาํแหน่งนั6นต่อไปตามพระราชบญัญติันี6  

ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการอื�น  ๆ  คงดาํรงตาํแหน่งนั6นต่อไปตามพระราชบญัญติันี6  

มาตรา ๘๖ ในระหว่างที�ยงัมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๔   

เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติันี6   ให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการดงักล่าว 

มีส่วนร่วมในกิจการสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลยัดว้ย  ทั6 งนี6   ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
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มาตรา ๘๗ ให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที� เ รียกชื�ออย่างอื�นในมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที�มีอยู่ในวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใช้บงัคบัคงอยู่

ต่อไปจนกวา่จะมีการแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลยั  ซึ� งตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามปี

นบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๘ การออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  หรือการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

เพื�อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี6   ต้องดํา เ นินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที�

พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 

ในระหว่างที�ยงัมิไดอ้อกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  หรือกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตาม

วรรคหนึ� ง  ให้นาํพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั  ขอ้บงัคบั  

ระเบียบ  และประกาศที�ออกตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  หรือกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวขอ้งที�ใช้อยู่ในวนัที�พระราชบญัญติันี6 ใช้บังคบั  มาใช้บงัคับโดยอนุโลมเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กับ

พระราชบญัญติันี6  
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยทุธ์  จุลานนท ์

            นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี6   คือ  โดยที�สมควรปรับปรุงการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัของรัฐ

พฒันาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐที�ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยูใ่นกาํกบัของรัฐ  เพื�อประโยชน์ในการบริหารจดัการ

ที�เป็นอิสระและมีความคล่องตวัสามารถจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ�งขึ6น  

โดยการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง 

การบริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใหเ้ป็นไปในแนวทางดงักล่าว  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี6  
 


