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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พระราชบั ญญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 ให สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อตามพระราชบั ญญั ติ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีฐานะเปน หนวยงานในกํากับของรัฐ
ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน การศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคใ หการศึกษา
วิจัย พัฒนา สงเสริม และใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวของ
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เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มที่ ยั่ ง ยื น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห มี ค วามใฝ รู
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใ นแนวทางสรางสรรค มีจรรยาบรรณในวิช าชีพ 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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มหาวิ ท ยาลั ยอาจให มี ส วนงานที่ เรี ยกชื่ อ อย างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ยบเท า คณะเพื่ อดํ าเนิ น การ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําเปนขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๑๐ ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมสวนงาน
ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ ใหชัดเจน
มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้น สูงหรือ
สถาบัน อื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง
ประเทศก็ได โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได
การจัด การศึ กษาหรือ การยกเลิ กการจัด การศึก ษาตามวรรคหนึ่ง ใหทํ าเปน ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
มาตรา ๗ อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
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(๑) ซื้อ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยนและ
จําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได
(๒) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินการลงทุน หรือการรวม
ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การลงทุน หรือการรวมลงทุน ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรี
กําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
(๓) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน และ
ประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการ
ภายในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๕) จัดใหมีกองทุน ใหกูยืม เพื่อการศึกษา ทุน การศึกษา ทุน การวิจัย และทุน อุดหนุ น
กิจการอื่น
(๖) ปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา จั ด การ ใช และจั ด หาประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๗) นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
(๘) ดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือองคกรตางประเทศหรือระหวาง
ประเทศ
(๙) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร ว มลงทุ น กั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใด เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต อ เนื่ อ งกั บ กิ จ การของ
มหาวิทยาลัย หรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
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(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) เงิ น กองทุ น คงยอดเงิ น ต น ที่ รั ฐ บาลหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง ขึ้ น และรายได ห รื อ
ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุน และจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นใด
ใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย
ในสัดสวนเดียวกัน เพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ
มหาวิท ยาลัยและคาภาระตา ง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมส ามารถหาเงิน จากแหลงอื่น ได
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปน ที่
ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา การบริการวิชาการ
และการวิจัยโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และ
บุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
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มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศ ใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๒๐ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจากรองอธิการบดีหนึ่งคน คณบดีหนึ่งคน
และผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําสองคน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งที่มิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในจํานวนนี้ตองสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยตาม (๕) และ (๖) ใหเปน ไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แ ทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
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ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง เป น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
ใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕)
และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรื อ
อาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกได
นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตาํ แหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด
และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง
ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕)
และ (๖) พน จากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการ
เลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งอยู
ในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา
เกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
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แตง ตั้งนายกสภามหาวิท ยาลั ยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูท รงคุ ณวุฒิ หรือ ไดมี การเลือ กตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๔) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
(๕) พิจารณาดําเนิน การเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ
(๖) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๗) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๑๐
(๘) แตงตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับ
ว า ด ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ในมหาวิทยาลัย
(๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๑๑) อนุ มั ติ การรั บเข าสมทบ การจั ดการศึ กษาร วม หรื อการยกเลิ กการสมทบ การยกเลิ ก
การจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
(๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๓) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น
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(๑๔) ออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดที่ไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
ของมหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๑๗) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ
(๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๒๐) ปฏิบั ติห นาที่ อื่น เกี่ย วกั บกิจ การของมหาวิทยาลั ยที่มิ ได ระบุ ใ ห เปน หน าที่ข องผูใ ด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและกรรมการ
สภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุม และการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
(๔) ประมวลและประเมิน ความกาวหนาทางวิช าการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
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(๕) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอนรวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๖) เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ ตอสภามหาวิทยาลัย
(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๒ และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
ตามมาตรา ๑๓ ตอสภามหาวิทยาลัย
(๙) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่
สอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอ
สภามหาวิทยาลัย
(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๑๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดี และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวน
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๗ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๐
ผูชวยอธิการบดีน้นั ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
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มาตรา ๒๘ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งใหมอีกได 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 อธิ การบดี ต องมี คุ ณ สมบั ติ ได รั บปริ ญญาหรื อเที ยบเท าจากมหาวิ ทยาลั ยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป
รองอธิ ก ารบดี ต อ งมี คุ ณสมบั ติ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท าจากมหาวิ ท ยาลั ยหรื อสถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป
ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่น และไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวย
มาตรา ๓๑ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และใหมีอํานาจและหนาที่
ดังนี้
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(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี
(๗) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๘) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุน การดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
(๙) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน
ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ถาอธิการบดี
มิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีท่มี ีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง
เปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๓ ในสวนงานตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) ใหมีคณบดีเปนหัวหนาสวนงาน และ
สวนงานตามมาตรา ๑๐ (๕) (๖) และ (๗) ใหมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสวนงานซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตจะดํารงตําแหนงเกิน
สองวาระติดตอกันมิได
การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจและหนาที่ และการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๔ ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) (๖)
และ (๗) โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว
และใหมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหมีคณะกรรมการ
ประจําสวนงานมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสวนงานนั้น
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงาน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวยประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
และสมาชิกซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ จํานวน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของประธานสภาคณาจารย และพนั กงาน และสมาชิ ก ตลอดจนการประชุ มและการดํ าเนิ นงานของ
สภาคณาจารยและพนักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ใหสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง
ของมหาวิทยาลัย
(๒) สงเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๘ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานหรือ
รองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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มาตรา ๓๙ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจชวง
ใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดใหผูดํารง
ตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใดใหผูรักษาการแทนทําหนาที่กรรมการ
อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทนดวย
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๐ ใหม หาวิทยาลัยจัดใหมีการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่กาํ หนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด แลวดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๕ (๕)
มาตรา ๔๓ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๔ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายได และคาใชจาย
ตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ
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การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี
มาตรา ๔๗ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดี และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม
ไดตามความจําเปน
มาตรา ๔๘ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และ
บัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๔๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา ๕๐ ใหอธิการบดีเปน ผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๕๒ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๖
ตําแหนงทางวิชาการ

มาตรา ๕๓ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๔ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูซึ่งดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ ที่มี
ความรูความเชี่ย วชาญเปน พิเ ศษ และมิไดเปน ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคํ าแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๕ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษและพนจากตําแหนง
ไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภาวิชาการอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ ในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
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คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ รองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้น สภามหาวิทยาลัยอาจ
แตงตั้งจากอาจารยพิเศษหรือผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และมิไดเปน
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนํา
ของหัวหนาสวนงาน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิ เ ศษ หรือได รับ แตง ตั้งใหดํ ารงตํา แหนงศาสตราจารยเ กียรติคุ ณ 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 ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๒ มหาวิ ทยาลั ยมี อํ านาจให ปริ ญญากิ ตติ มศั กดิ์ แ ก ผู ซึ่ งสภามหาวิ ทยาลั ยเห็ นว า
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจําผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
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และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหารหรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา
และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๖ ผู ใ ดใช ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบ
สิ่งดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่
ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อ ใหบุคคลอื่น เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนง
เชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงานของมหาวิทยาลัย ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ
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(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๔ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปน ผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๘ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ ใหนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
แตงตั้งที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ภารกิจหรือสภามหาวิทยาลัยมีมติเปนอยางอื่น
มาตรา ๗๐ ใหประธานสภาคณาจารยสถาบันและสมาชิกสภาคณาจารยสถาบันของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาคณาจารย
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และพนักงาน และสมาชิกสภาคณาจารยและพนักงาน จนกวาจะไดมาซึ่งสภาคณาจารยและพนักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๑ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากบุคคลดังกลาวมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในกําหนดเวลา
ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว
ให นํ าความในวรรคหนึ่ งมาใช บั งคั บกั บผู ดํ ารงตํ าแหน งรองอธิ การบดี และผู ช วยอธิ การบดี
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ภายใตบั งคั บมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ การนั บวาระการดํารงตํ าแหนงของ
อธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหนับวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญ ญัติสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบั ง สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดวย
มาตรา ๗๓ ใหสวนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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 ให โอนบรรดาข าราชการ ลู กจ างของส วนราชการและพนั กงานของสถาบั น
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 แลวแตกรณี
สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือ
มีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้
หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๗๖ ในระหว า งที่ ยั ง มี ข า ราชการและลู ก จ า งของส ว นราชการตามมาตรา ๗๕
เปนผูปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการดังกลาว
มีสิท ธิเป น สมาชิ กหรือมี สวนรว มในกิจ การสภาคณาจารย แ ละพนัก งานโดยเทาเทียมกับ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๗ ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา ๗๕ ผูใด
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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
จะเป น ประโยชน ตอมหาวิท ยาลัย และมี อัตราที่จะรับเข าทํา งานไดใ หดํ าเนิน การตามข อบังคั บของ
มหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดยื่นแสดง
เจตนาแลวจะถอนมิได
มาตรา ๗๘ ผูซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปน พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๙ ขา ราชการซึ่ งเปลี่ย นสถานภาพเป น พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ ใหถือ วาเปน การใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุ บ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
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ลูก จ า งของส ว นราชการซึ่ ง เปลี่ ยนสถานภาพเป น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย หรื อลู ก จ า งของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๗ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง และใหมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๘๐ ใหคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสํานัก หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่ มี ฐานะเที ยบเท าคณะ และกรรมการในคณะกรรมการอื่ นซึ่ งได รั บแต งตั้ งหรื อเลื อกตั้ งหรื อตามมติ
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงมีฐานะเปน
คณะกรรมการดังกลาวตอไป และทําหนาที่คณะกรรมการประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งจนกวาจะไดมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งจนกวาจะไดมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม
ตามพระราชบัญญัตินี้ซ่งึ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับแตงตั้ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๘ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวาง
ไมวาจะวางอยูกอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น และใหโอนอัตรา
ตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน
และค าจางประจําซึ่ง ตั้งไวสําหรับตํา แหน งนั้น ไปเป น ของมหาวิทยาลัย และใหถือ วาการโอนเงิ น
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
พระจอมเกลาพระนครเหนือที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๘ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรขยายขอบเขตการให
การศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหสามารถดําเนินการไดกวางขวางขึ้นโดยจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ และเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติและปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการแตอยู ใ นกํากั บของรั ฐ เพื่ อประโยชน ในการบริ หารจัด การที่เป น อิ สระและมี ค วามคล องตั ว
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุ ดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

