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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
พระราชบัญญั ตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  
เฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
“สภาวิชาการ”   หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
“สภาคณาจารยและพนักงาน”  หมายความวา  สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”   หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตามพระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือตามพระราชบัญญัตินี้   และเปนนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง   ทบวง   กรม  และ 
ไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  
วิจัย  พัฒนา  สงเสริมและใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวของ  
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เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ   สังคม   และส่ิงแวดลอมที่ ย่ังยืน   พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความใฝ รู  
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในแนวทางสรางสรรค  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  รวมทั้งทะนุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และ
สงเสริมเอกลักษณของชาติ 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยตองดําเนินการโดยยึดหลักการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาแหงชาติ 
(๒) การดําเนินนโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กําหนดขึ้นตามกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติ 
(๓) ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
(๔) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๕) ความเปนเลิศทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการควบคูไปกับการมีคุณธรรม 
(๖) การนําความรูสูสังคม   และการเตือนสติสังคม 
(๗) ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลในการบริหารที่โปรงใส  ตรวจสอบไดและพรอมรับผิด 
(๘) การบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  

และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
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มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการ 
ตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 

การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหทําเปนขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๑๐  ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง  และการรวมสวนงาน 
ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง
ประเทศก็ได  โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง  ๆ  ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน

มาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
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(๑) ซ้ือ  ขาย  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  แลกเปลี่ยนและ
จําหนาย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิ
ครอบครอง   หรือมีทรัพยสิทธิตาง  ๆ  ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา  และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย  ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๗  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินการลงทุน  หรือการรวม
ลงทุน   ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การลงทุน  หรือการรวมลงทุน  ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรี
กําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๓) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน  และ
ประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) รับคาธรรมเนียม   คาบํารุง   คาตอบแทน   เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการ
ภายในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๕) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา   ทุนการศึกษา   ทุนการวิจัย  และทุนอุดหนุน
กิจการอื่น 

(๖)   ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา   จัดการ  ใช   และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

(๗)  นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย 
(๘)  ดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน  หรือองคกรตางประเทศหรือระหวาง

ประเทศ 
(๙)  จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

รวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่ เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย  หรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
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(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) เ งินกองทุนคงยอดเงินตนที่ รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน   และรายไดหรือ

ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 
(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุน  และจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซ่ึง

มหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพงึจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน   เงินประจําตําแหนง   คาตอบแทน  หรือสิทธิประโยชนอื่นใด
ใหแกขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย
ในสัดสวนเดียวกัน  เพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่น  ไมถือเปนที่ 
ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การบริการวิชาการ  
และการวิจัยโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และ
บุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 
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มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว  
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๒๐ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบส่ีคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี 
(๔) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากรองอธิการบดีหนึ่งคน  คณบดีหนึ่งคน  

และผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน 
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยประจําสองคน  และ

พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงที่มิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน 
คุณสมบัติ   หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในจํานวนนี้ตองสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย   เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
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ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ 
ใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  
และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือ 
อาจไดรับเลือกต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด  

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง  
ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  
และ  (๖)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ   และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการ
เลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกต้ังอยู 
ในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา
เกาสิบวัน  จะไมดําเนนิการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ   แตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
หรือยังมิไดเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
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แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  หรือไดมีการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ  ขอบังคับ  และ
ประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมัติการจัดต้ัง   การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๐  
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๔) อนุมั ติการใหปริญญา    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 

(๖) แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(๗) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๑๐ 
(๘) แตงต้ังและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ขอบังคับวาดวยการวิจัย  ขอบังคับ 

วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี   พนักงานมหาวิทยาลัย  และผูปฏิบั ติงาน 
ในมหาวิทยาลัย 

(๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวมหรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

(๑๑) อนุมัติการรับเขาสมทบ  การจัดการศึกษารวม  หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิก 
การจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

(๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น 
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(๑๔) ออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 

(๑๕) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดที่ไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา

ของมหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๑๗) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๒๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๔ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและกรรมการ

สภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 
(๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ  และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
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(๕) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอนรวมทั้ง
การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๖) เสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ   
ศาสตราจารยเกียรติคุณ   รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย   และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ   ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา   ๑๒  และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
ตามมาตรา  ๑๓  ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๙) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่
สอน  วิจัย  หรือใหบริการทางวิชาการ  รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอ
สภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

(๑๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดี  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวน
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๗ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๓๐ 
ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 
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มาตรา ๒๘ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๘  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๐ 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง  เนื่องจากไมผานการประเมินผลตามหลักเกณฑ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป 

รองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป 

ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหาม

ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวย 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และใหมีอํานาจและหนาที ่ 

ดังนี้ 
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(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
(๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๔) บริหารการเงิน  การพัสดุ   และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามระเบียบ   

ขอบังคับ   และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๖) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี 
(๗) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๘) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
(๙) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง  ๆ  ของมหาวทิยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน  

ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาอธิการบดี
มิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง   
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง   
เปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๓๓ ในสวนงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และ  (๔)  ใหมีคณบดีเปนหัวหนาสวนงาน   และ
สวนงานตามมาตรา  ๑๐  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ใหมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสวนงานซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แตงต้ังเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น 

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตจะดํารงตําแหนงเกิน
สองวาระติดตอกันมิได 

การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  อํานาจและหนาที่  และการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๓๔ ใหอธิการบดีแตงต้ังรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  

และ  (๗)  โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว  

และใหมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน 

เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง  ใหรองหวัหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา   ๑๐   (๓)   (๔)   (๕)  (๖)  และ  (๗)  ใหมีคณะกรรมการ

ประจําสวนงานมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสวนงานนั้น 

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่วาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนง  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงาน  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๓๖ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน  ประกอบดวยประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  

และสมาชิกซ่ึงมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ   จํานวน   หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของประธานสภาคณาจารยและพนักงาน   และสมาชิก  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ 

สภาคณาจารยและพนักงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ใหสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ดังนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลยัและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 

(๒) สงเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๔) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๘ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี   รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  หัวหนาสวนงานหรือ

รองหัวหนาสวนงาน  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง    

แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๙ การรักษาการแทน   การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจชวง

ใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือกําหนดใหผูดํารง

ตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใดใหผูรักษาการแทนทําหนาที่กรรมการ  

อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทนดวย 
 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 

 

มาตรา ๔๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ   หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอน  และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   แลวดําเนินการ
ตามมาตรา  ๒๕  (๕) 

มาตรา ๔๓ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

 

มาตรา ๔๔ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้  ทุน  รายได  และคาใชจาย 
ตามความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น  ๆ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๖ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๔๗ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดี  และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม
ไดตามความจําเปน 

มาตรา ๔๘ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   และ
บัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชรัีบรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๔๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบการดําเนินการตาง   ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

มาตรา ๕๐ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบติัตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๕๒ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้

ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 

หมวด  ๖ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

มาตรา ๕๓ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๔ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังจากผูซ่ึงดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ  ที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  และมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๕ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษและพนจากตําแหนง

ไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภาวิชาการอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารย

เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๖ รองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้น  สภามหาวิทยาลัยอาจ
แตงต้ังจากอาจารยพิเศษหรือผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  และมิไดเปน
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนํา
ของหัวหนาสวนงาน 

คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยพิ เศษ   ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ   และอาจารยพิเศษ   ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๗ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้  ใหมีสิทธิใช
ตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย ใหใชอักษรยอ ศ. 
(๒) ศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย ใหใชอักษรยอ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผูชวยศาสตราจารย ใหใชอักษรยอ ผศ. 
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา ๕๘ ปริญญามีสามชั้น   คือ 
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ปริญญาเอก  เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ  บ. 
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา   อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา 

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ  และ
อนุปริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ
ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกผู ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นว า

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจําผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
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และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหารหรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   และ
ครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ   เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา
และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๖๖ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ   เ ข็มวิทยฐานะ   ครุยประจําตําแหนง   เคร่ืองแบบ
เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบ 
ส่ิงดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จะใช   หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่
ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช  หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนง
เชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผูใด 
(๑) ปลอม   หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา   เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานของมหาวิทยาลัย  ไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ   
(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย

ปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ 
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(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๔  วรรคสอง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป   หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   

แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๘ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน   สิทธิ   หนี้   งบประมาณ  และรายไดของสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา  ๖๙ ใหนายกสภาสถาบัน  อุปนายกสภาสถาบัน  และกรรมการสภาสถาบันของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และมีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
แตงต้ังที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ภารกิจหรือสภามหาวิทยาลัยมีมติเปนอยางอื่น 

มาตรา ๗๐ ใหประธานสภาคณาจารยสถาบันและสมาชิกสภาคณาจารยสถาบันของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาคณาจารย
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และพนักงาน  และสมาชิกสภาคณาจารยและพนักงาน   จนกวาจะไดมาซ่ึงสภาคณาจารยและพนักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๑ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ  ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากบุคคลดังกลาวมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในกําหนดเวลา   
ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๒ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๓  การนับวาระการดํารงตําแหนงของ
อธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ใหนับวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ดวย 

มาตรา ๗๓ ใหสวนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
คงอยูตอไปจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๔ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี   ผูอํานวยการ   หัวหนาภาควิชา  และหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ  ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และใหนําความในมาตรา  ๗๑  และวรรคสองของมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองคณบดี  รองผูอํานวยการ  รองหัวหนา
ภาควิชา   รองหัวหนาสวนราชการ  และผูชวยหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะหรือภาควิชาโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ ใหโอนบรรดาขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการและพนักงานของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาเปนขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่งและสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของ
ขาราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว   รับเงินเดือน   
คาจางและเงินอื่น ๆ  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน  งบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงินเดือนและคาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของ  และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แลวแตกรณ ี

สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้  หรือ
มีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด  ๆ ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้
หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๖ ในระหวางที่ ยังมีขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๕   
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการดังกลาว  
มีสิทธิเปนสมาชิกหรือมีสวนรวมในกิจการสภาคณาจารยและพนักงานโดยเทาเทียมกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยดวย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๗ ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา  ๗๕  ผูใด 



หนา   ๒๔ 
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(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี  ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ใหบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ใหรับเขา
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป  เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยก็ใหบรรจุได 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๓)  ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางาน
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเขาทํางานไดใหดําเนินการตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และเมื่อไดย่ืนแสดง
เจตนาแลวจะถอนมิได 

มาตรา ๗๘ ผูซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๗  ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการและประโยชน 
ตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๙ ขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๑  
มาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๗  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ลูกจางของสวนราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๗  ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

มาตรา ๘๐ ใหคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําสํานัก  หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และกรรมการในคณะกรรมการอื่นซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังหรือตามมติ 
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงมีฐานะเปน
คณะกรรมการดังกลาวตอไป  และทําหนาที่คณะกรรมการประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ
ทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังจนกวาจะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังจนกวาจะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ังคณะกรรมการขึ้นใหม
ตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๑ ใหตําแหนงศาสตราจารย   ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ   ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรืออาจารย  ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  
เปนตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ   ศาสตราจารยเกียรติคุณ   รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย   ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้  และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว
คงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับแตงต้ัง 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวาง  
ไมวาจะวางอยูกอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนอัตรา
ตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน
และคาจางประจําซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย  และใหถือวาการโอนเงิน
งบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๓ ใหออกระเบียบ   ขอบังคับ   หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ   ขอบังคับ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง   ใหนําพระราชกฤษฎีกา  
กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เฉพาะที่เกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือที่ใชอยูในวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรขยายขอบเขตการให

การศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ซ่ึงจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนือ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ใหสามารถดําเนินการไดกวางขวางขึ้นโดยจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ  และเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีกฎหมายวาดวย 

การศึกษาแหงชาติและปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับ

แนวนโยบายของรัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปน 

สวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว   

สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


