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ค าน า 
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายที่มีหลักการและ

สาระส าคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับล่าสุด โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในก ากับ 
ของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างองค์ความรู้อันจะน าไปใช้พัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน มีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาการหลากหลายสาขาโดยมีศาสตร์ทางการเกษตร 
เป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น การจัดท าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั ้งนี ้ จึงเป็นไปเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและสาระส าคัญที่มีการ
อภิปรายรายมาตรา ที่มีการน าแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมาใช้ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย  

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 
              กันยายน ๒๕๖๐ 
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  ที่ขาดทุนทรัพย์ .....................................................................................  ๔๔ 
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หมวด ๒  การด าเนินการ 
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มาตรา ๒๒  อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ......................................................  ๕๗ 
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มาตรา ๒๔  สภาวิชาการ .........................................................................................  ๖๓ 
มาตรา ๒๕  อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ..............................................................  ๖๔ 
มาตรา ๒๖  สภาพนักงาน ........................................................................................  ๖๗ 
มาตรา ๒๗  อ านาจหน้าที่ของสภาพนักงาน .............................................................  ๖๙ 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ...........................................  ๗๐ 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ......................................................  ๗๒ 
มาตรา ๓๐  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ...........................  ๗๓ 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ........................................................................  ๗๕ 
มาตรา ๓๒  อธิการบดี .............................................................................................  ๗๗ 
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มาตรา ๓๕  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของอธิการบดี .............  ๘๐ 
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มาตรา ๔๐  การบริหารงานวิทยาเขต ......................................................................  ๙๐ 
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มาตรา ๔๒  การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง และวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี  

    รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ................................................................  ๙๓ 
มาตรา ๔๓  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี ....................  ๙๕ 
มาตรา ๔๔  ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 

    เทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ...................................................................  ๙๘ 
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    และผู้ปฏิบัติการแทน ............................................................................  ๑๐๒ 
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มาตรา ๕๑  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร .......................................  ๑๐๗ 
มาตรา ๕๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย .............  ๑๐๘ 

 

 

 

 



 
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 

สารบัญ (ต่อ) 
       หน้า 

หมวด ๔  การบัญชีและการตรวจสอบ 
มาตรา ๕๓  ระบบบัญชี ...........................................................................................  ๑๐๙ 
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มาตรา ๕๕  การตั้งผู้สอบบัญชี ................................................................................  ๑๑๒ 
มาตรา ๕๖  อ านาจของผู้สอบบัญชี .........................................................................  ๑๑๓ 
มาตรา ๕๗  การจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน ....................................  ๑๑๔ 
มาตรา ๕๘  อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง..................................................  ๑๑๕ 
หมวด ๕  การก ากับและดูแล 
มาตรา ๕๙  อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ....................................................................  ๑๑๕ 
มาตรา ๖๐  การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี .............................................................  ๑๑๗ 
หมวด ๖  ต าแหน่งทางวิชาการ 
มาตรา ๖๑  ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ...........................................  ๑๑๗ 
มาตรา ๖๒  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ .......................................................................  ๑๑๙ 
มาตรา ๖๓  ศาสตราจารย์พิเศษ ..............................................................................  ๑๒๐ 
มาตรา ๖๔  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ..  ๑๒๑ 
มาตรา ๖๕  การใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะ  

     และอักษรย่อค าน าหน้านาม .................................................................  ๑๒๒ 
หมวด ๗  ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
มาตรา ๖๖  ชั้นปริญญาและอักษรย่อของชั้นปริญญา ..............................................  ๑๒๕ 
มาตรา ๖๗  การให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร .................................  ๑๒๖ 
มาตรา ๖๘  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง ..................................  ๑๒๗ 
มาตรา ๖๙  ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญา ...........................................  ๑๒๘ 
มาตรา ๗๐  ปริญญากิตติมศักดิ์ ...............................................................................  ๑๒๙ 
มาตรา ๗๑  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ........................  ๑๓๐ 
มาตรา ๗๒  ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
  ของมหาวิทยาลัย ..................................................................................  ๑๓๑ 
มาตรา ๗๓  เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนกัศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน 

     ในมหาวิทยาลัย ....................................................................................  ๑๓๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
       หน้า 

หมวด ๘  บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๗๔  โทษของการใช้ครุย  เข็มวิทยฐานะ เครื่องแบบ เครื่องหมาย  
   เครื่องแต่งกาย หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ..........................................  ๑๓๓ 
มาตรา ๗๕  ปลอม ท าเลียนแบบ หรือการใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ........  ๑๓๔ 
บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๗๖  การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ  
  และรายได้ตามกฎหมายเดิม .................................................................  ๑๓๖ 
มาตรา ๗๗  รองรับนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
  ตามกฎหมายเดิม ..................................................................................  ๑๓๗ 
มาตรา ๗๘  รองรับประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ 

    ตามกฎหมายเดิม .................................................................................  ๑๓๘ 
มาตรา ๗๙  รองรับประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ตามกฎหมายเดิม ..................................................................................  ๑๔๐ 
มาตรา ๘๐  รองรับส่วนราชการ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ 
  และจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเดิม .............................................................  ๑๔๑ 
มาตรา ๘๑  รองรับอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามกฎหมายเดิม .  ๑๔๒ 
มาตรา ๘๒  รองรับคณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานภายใน  
  ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
  ตามกฎหมายเดิม ..................................................................................  ๑๔๕ 
มาตรา ๘๓  การนับวาระการด ารงต าแหน่ง .............................................................  ๑๔๗ 
มาตรา ๘๔  รองรับคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าส านัก  

    คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน และคณะกรรมการอ่ืน 
    ตามกฎหมายเดิม ..................................................................................  ๑๔๙ 

มาตรา ๘๕  รองรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามกฎหมายเดิม ............................  ๑๕๐ 
มาตรา ๘๖  การโอนบรรดาบุคคลากรตามกฎหมายเดิม ..........................................  ๑๕๒ 
มาตรา ๘๗  การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ........................................................  ๑๕๔ 
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- ๖ - 

สารบัญ (ต่อ) 
       หน้า 

มาตรา ๘๘  รองรับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
  ของผู้เปลี่ยนสถานภาพ .........................................................................  ๑๕๗ 
มาตรา ๘๙  ผลของการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ .............................................  ๑๕๙ 
มาตรา ๙๐  รองรับสิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และสิทธิในการเลื่อนต าแหนง่  ๑๖๒ 
มาตรา ๙๑  การยุบเลิกต าแหน่ง และโอนอัตราต าแหน่ง เงินงบประมาณแผ่นดิน 

    ประจ าอัตรา และงบบุคลากรมาเป็นของมหาวิทยาลัย ..........................  ๑๖๔ 
มาตรา ๙๒  ก าหนดระยะเวลาในการออกฎหมายล าดับรอง และรองรับกฎหมาย 

    ล าดับรองที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ .....................................  ๑๖๕ 
 
บรรณานุกรม ............................................................................................................................   
 
ส่วนที่ ๓  ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  
   ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

ภาคผนวก ข.  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  
     ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๓/๒๕๕๙) 

   บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ 
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 

    บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
    พ.ศ. .... 

 ภาคผนวก ค. รายงานการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจพิจารณาแล้ว 

ภาคผนวก ง. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจพิจารณาแล้ว 

ภาคผนวก จ. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เจตนารมณ์ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 

   
 

๑. ความท่ัวไป 
 

(๑) จุดประสงค์การจัดท าเจตนารมณ์กฎหมาย เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์
เพ่ือช่วยผู้ อ่านในการท าความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้กฎหมาย  
แตไ่ม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดีของศาล 

กระบวนการจัดท าร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐได้เสนอ
ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้ภารกิจของ
ตนลุล่วง โดยหลักการของร่างกฎหมายนั้นอาจจะมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง จากการ
ประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของนักวิชาการที่หน่วยงาน
ของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ จากแนวคิดหลักหรือ
ทฤษฎีกฎหมาย หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่ อคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับ
หลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะศึกษาค้นคว้า
สรุปเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ความเห็น ในประเด็นปัญหา 
ข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยค าและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดท าบันทึกความเห็น
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในชั้นพิจารณา  
ของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง จะมีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดท าบันทึก
ประจ าวันสรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
และจัดท ารายงานการประชุมโดยละเอียด 

เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดท าเรื่อง
พิจารณาเสร็จประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยสรุป
ความเป็นมาของเรื่องตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด หลักหรือทฤษฎีกฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และข้อสังเกตของ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างกฎหมาย (ซึ่งมีเนื้อหาท านองเดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจ

                                           
๑ผู้จัดท า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและ

วัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบด้วย นายวิษุวัษ ตันมี นางสาวภีรภัทร ด่านธีระภากุล  
นายรัฐปกรณ์ นิภานันท์ นางสาวสุมลรัตน์ ศักดิ์สินธุ์ชัย นายพงศ์เทพ จารุสุสินธุ์ นางสาวรัมภา รัฐสมบูรณ์  
และนายปรัชญา เจียสกุล โดยมีผู้อ านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม (นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร)  
และผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม (นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช) เป็นผู้ควบคุมดูแล 
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พิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี) บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
เมื่อร่างกฎหมายได้เสนอต่อรัฐสภา) ในชั้นการตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมายประจ า รองเลขาธิการฯ และเลขาธิการฯ ก็อาจมีการ
แก้ไขหรือมีข้อสังเกตต่าง ๆ เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ด าเนินการได้ก็จะมีการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี 

จากนั้ น เมื่ อร่างกฎหมายเข้ าสู่ การพิจารณ าของรัฐสภาและมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และมติให้แก้ไขร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา จะประสบปัญหาในการท าความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วนเหตุผลของ
กฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพรวมกว้าง ๆ 
เท่านั้น จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็นซึ่งเป็นที่ยุ ติ
จะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่านบทบัญญัติ
กฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายเอาไว้ หรือจากการสัมมนา  
ทางวิชาการ หรือจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่เป็นจ านวนน้อยมากและมีไม่ครบทุกกฎหมาย  
ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในชั้นการยกร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่า ย  
หรือหากสามารถเข้าถึงได้ ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือท าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่มา  
ของการบัญญัติกฎหมายได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง  
จากการที่มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
๒. แนวความคิด หลัก และทฤษฎีกฎหมาย พร้อมทั้งหลักกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของ

หลักการในกฎหมายหรือซึ่งน ามาประกอบการพิจารณา 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการกลางที่จะบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ของรัฐในก ากับทุกฉบับตามที่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการด าเนินงานควบคู่กับความ
รับผิดชอบที่จะด าเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐสามารถก ากับดูแลและตรวจสอบได้โดยกลไก
ของรัฐในประเด็นต่าง ๆ๒ สรุปได้ดังนี้ 
                                           

๒มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
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(๑) สถานภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีสถานภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในจ านวนที่เพียงพอที่จ าเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๒) การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินการในส่วนของ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม นโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาประเทศ  
ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตต้องให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๓) ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กลไกของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้เอง 
ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 

(๔) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ก าหนดให้องค์ประกอบของ 
สภามหาวิทยาลัยจะต้องมาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาจากบุคคลภายนอก ๑ คน ซึ่งจะต้องสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ 
โดยการบริหารมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้  
การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี ต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใสไม่ใช้วิธีการเลือกตั้ง แต่ให้ใช้วิธีการสรรหาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๕) การบริหารมหาวิทยาลัย ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการด าเนินกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

(๖) การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว 
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพได้ตามความสมัครใจ  
หากสมัครใจเปลี่ยนสถานภาพภายหลังกฎหมายใช้บังคับ ก็จะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
และให้คงสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและสิทธิประโยชน์อ่ืนตามที่รัฐก าหนด 
ซึ่งการบริหารงานบุคคลให้ตราเป็นข้อบังคับ โดยมีองค์กรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีส่วนร่วม 
ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System) มีระบบการประเมินผลการท างานของ
บุคลากรที่โปร่งใส และสถานภาพของบุคลากร๓ 

(๗) งบประมาณและทรัพย์สิน ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัย
เป็นจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยให้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จ าเป็น 
ทั้งนี้ รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 
                                           

๓มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์
ที่มีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดหาประโยชน์
จากที่ราชพัสดุได้ และรายได้ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  
โดยไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐก าหนด การจ่ายเงินต้องท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายใน  
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๘) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
สถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๙) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ 
โดยให้การด าเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด  ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานทางวิชาการที่รัฐก าหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการท าวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

(๑๐) การก ากับและตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
ก ากับและตรวจสอบภายใน ให้สภามหาวิทยาลัยวางระเบียบและกลไกเพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม ส่วนการ
ก ากับและตรวจสอบภายนอก ให้กระท าโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลไกงบประมาณ 
นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีรัฐมนตรี 
มีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย 
 
๓. ความเป็นมาของกฎหมายและเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย 
 

๓.๑ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็น 
(๑) ความเป็นมา  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็น
ส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการแล้วและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๕๐ 
แต่ต่อมามีการเลือกตั้งทั่วไปและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มิได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงตกไป  อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการด าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งศึกษาข้อดีข้อเสียของการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
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ของรัฐมาโดยตลอด จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

(๒) เหตุผลความจ าเป็น 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและ  
มีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สมควรปรับปรุง
การบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓.๒ หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

(๑ ) สถานะ วัตถุประสงค์  หน้ าที่  และส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น มีอ านาจในการจัดการศึกษา โดยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบ 
และอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง
ประเทศก็ได้ มีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องได้รับ
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
โดยรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีของส่วนงานนั้น มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานออกเป็น
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก 
และอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้  

(๒) การบริหารและองค์กรทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และจะมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีด้วยก็ได้ มีหัวหน้าส่วนงาน
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ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานก็ได้ 

(๓) มาตรการควบคุมมหาวิทยาลัย ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินส่วนงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย การประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาระบบบัญชีอันถูกต้อง และจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับ  
และรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และบรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ  

(๔) ต าแหน่งทางวิชาการ ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ดังนี้ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัย
อาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วยก็ได้ และในกรณีที่ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้
ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัย
อาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณได้ รวมถึงการก าหนดให้มีศาสตราจารย์พิเศษซึ่งจะได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังก าหนด  
ให้มีรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษได้  ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับ  
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  

(๕) ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ ให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยมีสามชั้น 
คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน และมี
อ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง  นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงการก าหนด  
ให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย และก าหนด
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  
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(๖) บทก าหนดโทษ ให้มีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่ าตนมีปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ รวมทั้งโทษกรณี
การปลอมหรือท าเลียนแบบตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
หรือใช้สิ่งที่ปลอมหรือท าเลียนแบบนั้น หรือใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต  

(๗) บทเฉพาะกาล ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ  
หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณและรายได้ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และ  
ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการหรือส่วนงานภายในตาม
กฎหมายเดิมเพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ อีกทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการของมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และสถานะของบุคคลดังกล่าว 

 
๓.๓ ข้อสังเกตของหน่วยงาน 

(๑) กระทรวงการคลัง เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ และพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการที่เป็นของตัวเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตว่า 

๑) กรณีการกู้ยืมเงิน ควรแก้ไขร่างมาตรา ๑๕ (๗) วรรคสอง โดยก าหนด
กรอบวงเงินที่อยู่ในอ านาจรัฐมนตรีให้ชัดเจน หากเกินวงเงินดังกล่าวให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ โดยอาจก าหนดวงเงินกู้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติซึ่งพิจารณาเทียบเคียงได้จากพระราชบัญญัติ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ หรือก าหนดโดยเทียบกับสัดส่วนของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก็ได้  
และเนื่องจากการกู้เงินของมหาวิทยาลัยถือเป็นหนี้สาธารณะ ในการด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัย
ต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้ของตนเองด้วย 

๒) กรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากมาตรา ๑๖ วรรคสอง  
ได้ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาการอุดมศึกษา 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยไว้อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดถ้อยค าเพ่ิมเติมไว้ใน
มาตรา ๑๖ วรรคสี่ ที่ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในกรณีที่
รายรับไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ อีก ซึ่งการ
ตัดถ้อยค าดังกล่าวออก เห็นว่าน่าจะเป็นการสร้างกรอบวินัยการคลังให้แก่มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
และมีความรอบคอบในการด าเนินงานที่จะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ทางการคลังต่องบประมาณในอนาคต 
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๓) เพ่ือให้การจัดท าบัญชีของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ จึงเห็นควรปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในหมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เป็นดังนี้ 

“มาตรา ๔๙  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง 
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บัญชีที่จัดท าขึ้น  
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามความเป็นจริง และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกเดือน 

การจัดท าบัญชีและรายงานตามระบบบัญชีในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 

(๒) ส านักงบประมาณ เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไม่มีประเด็นที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยมีข้อสังเกตว่า  
เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความชัดเจนในการด าเนินการ กรณีของเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องน าส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินนั้น ควรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการสั่งจ่ายเงินรายได้ ตลอดจนระบบการติดตามและรายงานผลให้ชัดเจน เพ่ือให้การจัดเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้มีความคล่องตัว บังเกิดประสิทธิผลมากข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านการวิจัย การผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม เกิดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ โดยควรมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาในสาขาที่สถาบันมีศักยภาพและเป็นจุดเด่นหรือมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับทักษะความรู้ใหม่เพ่ือรองรับการประกอบวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และโครงสร้างการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๔) ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพราะจะช่วยท าให้การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากยิ่ งขึ้น ทั้งยังท าให้
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้  
ในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักการกลางในการร่างพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะออกนอกระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ เช่น 
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกจะต้องคัดเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเสนอ จ านวน ๑ คน การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีควรเป็นกระบวนการที่โปร่งใสโดยวิธีสรรหาตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(๕) กระทรวงยุติธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ. และฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบบันี้ โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

 
๓.๔ มติคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  นอกจากนี้  ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแล
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมิให้เป็นภาระกับรัฐบาล 
ในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพ่ิมเติม และรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
๓.๕ หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานฯ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. .... สรุปผลการพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขโดยให้มีผลเมื่อพ้นก าหนด 
สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาเตรียมตัว 

(๒) บทนิยาม แก้ไขบทนิยาม “วิทยาเขต” โดยน าความในร่างมาตรา ๑๐ เดิม  
ที่ก าหนดลักษณะของวิทยาเขตมาก าหนดไว้ เพ่ือให้วิทยาเขตประกอบด้วยสองส่วนงานขึ้นไป  
โดยหนึ่งส่วนงานต้องเป็นคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่  
ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และแก้ไขบทนิยาม “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  
ให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ยังมีพนักงานราชการอยู่  
นอกจากนี้ ได้แก้ไขบทนิยาม “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เพ่ือให้ถูกต้องยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๔) 

(๓) หมวด ๑ บททั่วไป  
๑) เพ่ิมส่วนงานของมหาวิทยาลัยกรณีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าวิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก นอกเหนือไปจากส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ และตัดความที่ให้ก าหนดหน้าที่ของส่วนงานไว้ในข้อบังคับโดยน าไปรวมกับบทบัญญัติที่ว่าด้วย
การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานในร่างมาตรา ๑๐ (ร่างมาตรา ๙ และร่างมาตรา ๑๐) และ



 - ๑๐ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เพ่ิมให้มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการวิจัยร่วมได้ นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาร่วม และนอกจาก
จะให้จัดการศึกษาหรือวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงแล้ว ยังก าหนดให้ด าเนินการร่วมกับสถาบันหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนได้ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเช่นนั้นอยู่แล้ว  
(ร่างมาตรา ๑๒)  นอกจากนี้ ยังเพ่ิมให้มหาวิทยาลัยต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๑๖) 
อีกทั้งได้ตัดการก าหนดให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน 
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานออก เพราะความสัม พันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างต้องเป็นไปตามสัญญาจ้าง (ร่างมาตรา ๑๓) 

๒) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยใน (๑) ได้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ 
ในการจ้างและการรับจ้าง และเพ่ิมหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
ว่าให้กระท าได้เฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เท่านั้น ส่วนใน (๕) ได้เพ่ิมอ านาจหน้าที่
ในการถือหุ้นและการเข้าเป็นหุ้นส่วน ซึ่งในกรณีของการกู้ยืมเงินที่ผู้แทนกระทรวงการคลังมีข้อสังเกต
ว่าควรก าหนดกรอบวงเงินกู้ให้ชัดเจนนั้น ไม่ได้มีการแก้ไข เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
มีความยืดหยุ่น และใน (๖) ได้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการออกตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน (ร่างมาตรา ๑๔) 

๓) แก้ไขในส่วนรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยใน (๓) ตัดค าว่า “คงยอดเงินต้น”  
เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนจากเงินต้นได้ด้วย ส่วนข้อสังเกตของส านักงบประมาณที่เห็นว่า 
ไม่ควรก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในกรณีที่รายรับ  
ไม่เพียงพอ เพราะได้ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวน
ที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการและการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้อยู่ แล้วนั้น  
ไม่ได้มีการแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าว เนื่องจากได้มีการพิจารณาแล้วว่าการที่รัฐบาลจะจัดสรร  
เงินอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเพียงใดถือเป็นดุลพินิจของรัฐบาล  นอกจากนี้ ได้แก้ไขความในวรรคสาม 
ให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิ นตามกฎหมายอ่ืน 
นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมถึง
กฎหมายอื่นที่จะประกาศใช้บังคับภายหลังด้วย (ร่างมาตรา ๑๕) 

๔) เพ่ิมความคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้งที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ 
และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ว่าไม่ให้อยู่ ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  
และการบังคับทางปกครอง (ร่างมาตรา ๑๘) และแก้ไขกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดการเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ว่าในกรณีที่ผู้อุทิศไม่อยู่แล้วต้องได้รับความยินยอมจากทายาทด้วย 
และหากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ทายาทเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมิให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจมากเกินไป โดยการให้ความยินยอม  
ทั้งจากผู้ อุทิศหรือทายาทนั้น ได้ก าหนดเพ่ิมไว้ว่าจะต้องท าเป็นหนังสือด้วย เพ่ือให้มีหลักฐาน 
การแสดงเจตนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๑๙) 
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(๔) หมวด ๒ การด าเนินการ  
๑) แก้ไของค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๒๐) โดยใน (๔) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีการเรียน
การสอนอย่างละสองคน เป็น ให้เลือกจากรองอธิการบดีหนึ่งคน คณบดีสองคน และผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักหนึ่งคน เพ่ือให้
ผู้อ านวยการส่วนงานที่ไม่จัดการเรียนการสอนเข้ามามีส่วนร่วมในสภามหาวิทยาลัยด้วย ส่วนใน (๖) 
ได้แก้ไขวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงาน  
ในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า ว่าให้ได้มาโดยการเลือกมิใช่การเลือกตั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการกลางของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ และแก้ไขที่มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคสอง ที่จะต้องเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกลางดังกล่าวด้วย และเป็นไปตามข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร.  
นอกจากนี้ ในวรรคห้า ได้ตัดบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดแต่เพียงว่าจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้ 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนดบุคคลมาด ารงต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม 

๒) ตัดบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๒๑ เดิมออก เนื่องจากวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่อง
ของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 

๓) แก้ไขเงื่อนไขการพ้นจากต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน โดยก าหนดให้มติดังกล่าว
ต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือมิให้การถอดถอนบุคคลดังกล่าว
กระท าได้โดยง่าย  นอกจากนี้ ได้จัดเรียงล าดับเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางการร่างกฎหมายของส านักงานฯ (ร่างมาตรา ๒๑) 

๔) เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการจัดตั้งและการ
ยุบเลิกวิทยาเขต และการอนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน 
หรือการร่วมลงทุน เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ไว้ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับอ่ืน (ร่างมาตรา ๒๒) 
เพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่างมาตรา ๒๕) และ
แก้ไขอ านาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ให้มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นที่นอกเหนือจากพนักงานมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๒๗) 

๕) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิม
อ านาจหน้าที่ในการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตาม (๑) และได้ตัดอ านาจหน้าที่ใน (๓) เดิม ที่ให้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ  
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เพราะอาจมีความซ้ าซ้อนและท าให้เกิดความสับสนกับอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามร่าง
มาตรา ๒๒ (๒๒) ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะได้ (ร่างมาตรา ๓๐) 

๖) แก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งอธิการบดี ที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารอ่ืนไว้ว่าต้องมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่าห้าปีส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือเทียบเท่า เพ่ือมิให้มหาวิทยาลัยใช้ดุลพินิจก าหนดหลักเกณฑ์ได้อย่างอิสระจนเกินไป (ร่างมาตรา ๓๖) 
โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีใน (๓) กรณีการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และด าเนินการทางวินัย
แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และตัดอ านาจในการก ากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ รวมทั้งการ
แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ออก เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแบ่งส่วนงาน (ร่างมาตรา ๓๘) และเพ่ิมหลักเกณฑ์การพิจารณารองอธิการบดี 
ผู้มีอาวุโสสูงสุดที่จะมารักษาการแทนอธิการบดีไว้ว่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในการตีความว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา (ร่างมาตรา ๓๙) อีกทั้งแก้ไข 
ในส่วนของผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต จากเดิมที่ก าหนดให้รองอธิการบดี
หรือหัวหน้าส่วนงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน เป็น รองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
โดยค าแนะน าของอธิการบดี ตามข้อเสนอของผู้แทนมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๔๐) 

๗) เพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขึ้น โดยให้องค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๔๑) 

๘) แก้ไขในกรณีของส่วนงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนว่า
หมายถึงคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย และจากเดิม
ที่ให้กรณีการบริหารส่วนงานรวมถึงผู้บังคับบัญชาส่วนงานไปก าหนดไว้ในข้อบังคับ ได้แก้ไขให้ชัดเจน
ว่ามีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนงาน โดยก าหนดเพ่ิมคุณสมบัติของคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดีไว้ด้วย (ร่างมาตรา ๔๒ และร่างมาตรา ๔๓) ส่วนกรณีของส่วนงานที่ไม่มีหน้าที่จัดการเรียน
การสอน ได้แก้ไขให้ชัดเจนว่าหมายถึงสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบันหรือส านัก และจากเดิมที่ก าหนดให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้บังคับบัญชา ได้แก้ไขให้ชัดเจน
ว่าให้มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยก าหนดให้คุณสมบัติของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๔๔) และแก้ไขบทบัญญัติที่มีการอ้างถึงส่วนงาน
และหัวหน้าส่วนงานในส่วนอ่ืนให้สอดคล้องกันด้วย  นอกจากนี้ ได้เพ่ิมบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ (ร่างมาตรา ๔๖) 
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(๕) หมวด ๓ การประกันคุณภาพและการประเมิน  เพ่ิมให้มีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การวัดผลตามหลักสูตร และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพการบริหารงานและคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๕๐) และตัดความที่ก าหนดว่า 
ต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการประเมินในการอุทธรณ์ และต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยนั้น เพราะสามารถก าหนดเป็นหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในข้อบังคับได้  
อยู่แล้ว อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส่วนใหญ่ (ร่างมาตรา ๕๒) 

(๖) หมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ แก้ไขโดยก าหนดให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบบัญชีต้องเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีตามข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง 
และได้น าเรื่องการก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ าตามร่างมาตรา 
๕๔ เดิม มารวมไว้ แทนการก าหนดไว้แต่เพียงการตรวจสอบบัญชีภายใน เป็นประจ า เพ่ือให้การ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ได้ก าหนดเพ่ิมให้มหาวิทยาลัยต้องแสดง
แผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปในรายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าไว้อยู่แล้ว (ร่างมาตรา ๕๓ ถึงร่างมาตรา ๕๘) 

(๗) หมวด ๕ การก ากับและดูแล แก้ไขถ้อยค าและรูปแบบให้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับอ่ืน (ร่างมาตรา ๕๙ และร่างมาตรา ๖๐) 

(๘) หมวด ๖ ต าแหน่งทางวิชาการ แก้ไขให้การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแต่งตั้งจากผู้ที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยไม่จ ากัดเฉพาะ
คณาจารย์ประจ าเท่านั้น เพราะเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะให้แก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก 
อีกทั้งคณาจารย์ประจ าสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้อยู่แล้ว (ร่างมาตรา ๖๔) และตัดกรณีการ
ใช้ต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไปออก 
เพราะเป็นต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นในแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้รับทราบกันโดยทั่วไป ประกอบกับ
ต าแหน่งที่จะใช้เป็นค าน าหน้านามควรเป็นต าแหน่งที่สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ (ร่างมาตรา ๖๕)   

(๙) หมวด ๗ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ แก้ไขให้มหาวิทยาลัย 
มีอ านาจให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันด้วย นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แต่เฉพาะสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน เพ่ือให้
สอดคล้องกับร่างมาตรา ๑๒ ที่มหาวิทยาลัยมีอ านาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน 
หรือสถาบันวิจัยอ่ืน (ร่างมาตรา ๖๗) และเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ว่า 
นอกจากจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมด้วย และได้ตัดบทบัญญัติที่ก าหนดห้าม 
“ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย” ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ออก โดยก าหนดห้ามไว้แต่เฉพาะ
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ (ร่างมาตรา ๗๐)  

(๑๐) หมวด ๘ บทก าหนดโทษ แก้ไขถ้อยค าและรูปแบบให้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับอ่ืน (ร่างมาตรา ๗๔ และร่างมาตรา ๗๕) 
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(๑๑) บทเฉพาะกาล 
๑) แก้ไขการรองรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามกฎหมายเดิม รวมทั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยตัดความ  
ที่ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ เนื่องจากได้รองรับการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการดังกล่าวแล้ว และสภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติเกี่ยวกับการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอย่างอ่ืนได้ (ร่างมาตรา ๗๗) 
และตัดการรองรับการท าหน้าที่อยู่ต่อไปของประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างออก 
เนื่องจากสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเป็นองค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบภายในของมหาวิทยาลัย  อย่างไรก็ตาม  
ได้ก าหนดให้ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน  
และลูกจ้างมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานไว้ด้วย (ร่างมาตรา ๗๘)  

๒) เพ่ิมให้การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และหากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ให้พ้นจากต าแหน่ง (ร่างมาตรา ๘๑) 
และแก้ไขจากการรองรับให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก และรองหัวหน้าส่วนงานภายใน  
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เป็น คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก และหัวหน้าส่วนงานภายในจะพ้นจากต าแหน่ง (ร่างมาตรา ๘๒) 

๓) แก้ไขการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่แสดงเจตนาภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการบรรจุโดยไม่ต้องประเมิน เป็น ให้บรรจุทันที และ
ก าหนดหลักการเพ่ิมให้การแสดงเจตนาทั้งกรณีที่แสดงเจตนาภายในหนึ่งปีและหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกิน
ห้าปี รวมถึงกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้  นอกจากนี้ 
ก าหนดรองรับข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมิได้ รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยังคงสถานะเดิมต่อไป และตัดความที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพราะใน
ปัจจุบันไม่มีปัญหาในกรณีที่ไม่ยอมเปลี่ยนสถานภาพแล้ว (ร่างมาตรา ๘๗) 

๔) ตัดการรองรับค าสั่งหรือหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายเดิม 
ในระหว่างที่ยังไม่มีค าสั่งหรือหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายฉบับนี้ เพราะถึงแม้จะไม่ก าหนดไว้  
ก็ย่อมออกโดยอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยได้อยู่แล้ว อีกทั้งได้แก้ไขระยะเวลาในการออกกฎหมาย
ล าดับรองจากสามปีเป็นสองปี เพ่ือเป็นการเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่
โดยเร็ว (ร่างมาตรา ๙๒) และตัดบทบัญญัติในร่างมาตรา ๘๒ เดิม ที่ก าหนดรองรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายเดิมออก เพราะในร่างมาตรา ๘๖ ได้ก าหนดรองรับสิทธิไว้อยู่แล้ว อีกทั้งได้ตัดบทบัญญัติ
ในร่างมาตรา ๘๕ เดิม ที่ก าหนดรองรับคณะกรรมการวิชาการตามกฎหมายเดิมออก เนื่องจากเป็น
องค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นโดยตรงในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙  
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๓.๖ หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สรุปผล 
การพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แก้ไขชื่อ “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภาพนักงาน” เพราะตาม 
ร่างกฎหมายใหม่นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเพียงสภาเดียวแล้ว  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
ไม่แตกแยกออกเป็นสองส่วน จึงได้แก้ไขชื่อสภาดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนอ และให้แก้ไข
ถ้อยค านี้ที่ปรากฏในมาตราอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ  

(๒) แก้ไขวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพราะพลวัตรการท างานของมหาวิทยาลัย
จะเป็นองค์กรที่สร้างความรู้ เป็นแหล่งความรู้ของประเทศชาติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีภารกิจ
ดังกล่าวที่มีขอบเขตและเป้าหมายกว้างกว่าการเรียนการสอนตามปกติ จึงให้เพ่ิมความในวรรคหนึ่ง
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ อันจะน าไปใช้
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ิมความในวรรคสอง โดยเพ่ิมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการการเกษตร (มาตรา ๗) 

(๓) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เพ่ิมความ 
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของโลกเพ่ือน า
เทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ (ร่างมาตรา ๑๔ (๑๑)) 

(๔) เพ่ิมให้สภาวิชาการมีอ านาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นในการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ร่างมาตรา ๒๕ (๖)) และเมื่อให้อ านาจสภาวิชาการในกรณีดังกล่าวแล้ว  
จึงต้องเพ่ิมอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วย  
(ร่างมาตรา ๒๒ (๑๘)) 

 
๔. สาระส าคัญของกฎหมาย 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานะ การด าเนินการ และส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน (ร่างมาตรา ๕) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖) มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (ร่างมาตรา ๗) และมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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(ร่างมาตรา ๑๔) โดยกิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน (ร่างมาตรา ๑๓)  

ส าหรับการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานเป็น
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
หรืออาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๙) และในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
อาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือจัดการศึกษาหรือด าเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืน และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวได้ (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒)  
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรีด้วย (ร่างมาตรา ๑๖) 

(๒) การบริหารและองค์กรทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
๑) ก าหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ควบคุม 

ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาจากบุคคลภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมาจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หัวหน้า  
ส่วนงานต่าง ๆ คณาจารย์ประจ า และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ าให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ (ร่างมาตรา ๒๐ ถึงร่างมาตรา ๒๒)  

๒) ก าหนดให้มีสภาวิชาการเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ ในการเสนอแนะ 
การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี ก าหนดและก ากับดูแล
คุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องทางวิชาการ กลั่นกรอง
และเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน เสนอแนะเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือ
การยกเลิกการสมทบ และการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม  ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม 
และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) และ (๗) และวรรคสอง และเสนอการแบ่งส่วนงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
(ร่างมาตรา ๒๔ และร่างมาตรา ๒๕) 

๓) ก าหนดให้มีสภาคณาจารย์และพนักงานโดยมีอ านาจหน้าที่ เสนอแนะ 
และให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
ในมหาวิทยาลัยด้วยกัน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗) 
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๔) ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๒๘) 

๕) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย (ร่างมาตรา ๒๙ และร่างมาตรา ๓๐)  

๖) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานตามที่ก าหนด  
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๓๑) 

๗) ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยอธิการบดีมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน  
สองวาระติดต่อกันมิได้ (ร่างมาตรา ๓๒ ร่างมาตรา ๓๕ และร่างมาตรา ๓๘) ในกรณีที่อธิการบดี 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดี
ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโส
สูงสุดตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน (ร่างมาตรา ๓๙)  

๘) ก าหนดให้คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือวิทยาลัย มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น 
และจะมีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  
โดยคณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ (ร่างมาตรา ๔๒) รวมทั้งก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นด้วย 
(ร่างมาตรา ๔๕)  

๙) ก าหนดให้สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก มีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ 
ส่วนงานนั้น และจะมีรองผู้อ านวยการเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้  
โดยผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ (ร่างมาตรา ๔๔) รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มี
คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นด้วย (ร่างมาตรา ๔๕)  

(๓) การประกันคุณภาพและการประเมิน 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา (ร่างมาตรา ๔๘) 

การประเมินส่วนงาน (ร่างมาตรา ๔๙) การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการ
วัดผลตามหลักสูตร (ร่างมาตรา ๕๐) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้า 
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ส่วนงานต่าง ๆ (ร่างมาตรา ๕๑) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(ร่างมาตรา ๕๒)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๔) การบัญชีและการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยต้องวางและรักษาระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักการ

ควบคุมภายในที่ดี และมีการบันทึกรายการในสมุดบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป (ร่างมาตรา ๕๓) และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี (ร่างมาตรา ๕๕)  
โดยให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน  
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๕๗)  
ทั้งนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ร่างมาตรา ๕๘) 

(๕) การก ากับและดูแล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไป 

ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๕๙) และในการที่มหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องใดไปยัง
คณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เสนอ (ร่างมาตรา ๖๐) 

(๖) ต าแหน่งทางวิชาการ 
ก าหนดให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 

เป็นต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้
มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ (ร่างมาตรา ๖๑)  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ร่างมาตรา ๖๒) ศาสตราจารย์พิเศษ (ร่างมาตรา ๖๓) รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ (ร่างมาตรา ๖๔) โดยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษ มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว  
เป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป (ร่างมาตรา ๖๕) 

(๗) ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
ก าหนดให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยมีสามชั้น ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท 

และปริญญาตรี (ร่างมาตรา ๖๖) โดยมหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่น (ร่างมาตรา ๖๗) และสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ (ร่างมาตรา ๖๙) 

นอกจากอ านาจการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแล้ว 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ (ร่างมาตรา ๗๑) ก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือ
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๗๒) และก าหนดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๗๓) 

(๘) บทก าหนดโทษ 
ก าหนดโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  

ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน  
ในมหาวิทยาลัย และการแสดงวุฒิการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ (ร่างมาตรา ๗๔) การปลอม หรือท าเลียนแบบ
ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย หรือใช้ตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือใช้ตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต  
(ร่างมาตรา ๗๕) 

(๙) บทเฉพาะกาล 
๑) ก าหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดิม มาเป็นของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗๖) 
๒) ก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ เดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลั ย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๗๗) 

๓) ก าหนดให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์เป็นประธาน 
สภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และก าหนดให้ประธานสภาข้าราชการ 
พนักงาน และกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภา
คณาจารย์และพนักงานไว้ด้วย (ร่างมาตรา ๗๘) และให้ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(ร่างมาตรา ๗๙) 

๔) ก าหนดรองรับให้ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติเดิมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๐)  

๕) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัยที่มีวาระการ 
ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และก าหนดการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้  นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งทางบริหาร 
ตามพระราชบัญญัติเดิมเป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (ร่างมาตรา ๘๑  
ถึงร่างมาตรา ๘๓)  

๖) ก าหนดรองรับคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าส านัก  
และคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้ นในมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติเดิม ให้ท าหน้าที่คณะกรรมการ
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ประจ าส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่  
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๔) 

๗) ก าหนดรองรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิช าการตามพระราชบัญญัติ เดิม  
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป (ร่างมาตรา ๘๕) และรองรับสิทธิ 
ในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใด รวมทั้ง
สิทธิในการเลื่อนต าแหน่งมิให้เสียไปเพราะเหตุโอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพ 
(ร่างมาตรา ๙๐) 

๘) ก าหนดรองรับกรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ก าหนดให้โอน
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ตามพระราชบัญญัติเดิม มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๖) และรองรับการ
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการแสดงเจตนาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีก าหนดเวลาสามช่วง คือ ช่วงแรกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทันที 
ช่วงที่สองหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน ช่วงที่สามหลังจากห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่า  
การรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุท างานได้  
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๘๗) 

๙) ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนลูกจ้างของส่วนราชการ
ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าเป็นการออกจาก
งานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง (ร่างมาตรา ๘๙) 

๑๐) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่
ยังไม่ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙๒) 
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๕. ค าอธิบายรายมาตรา 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ชื่อพระราชบัญญัติ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดชื่อของพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และสาระของบทบัญญัติ
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไมม่ีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด

สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
วันใช้บังคับ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 
มาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และโดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔  
ตอน ๓๙ ก หน้า ๑) พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขวันใช้บังคับ

เป็นเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราขกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้น (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บทยกเลิกกฎหมาย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดบทยกเลิกกฎหมายเดิม เพ่ือให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้บทบัญญัติใดยัง 
ใช้บังคับได้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วย

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไป โดยหนึ่งส่วนงานต้อง
เป็นคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ที่ตั้ง
อยู่ในเขตท้องท่ีตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน

มหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่ งปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

บทนิยาม 
มหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ 
สภาพนักงาน 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย 
 
รัฐมนตรี 

 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดความหมายของค าว่า “มหาวิทยาลัย” “วิทยาเขต” “สภามหาวิทยาลัย”  

“สภาวิชาการ” “สภาพนักงาน” “พนักงานมหาวิทยาลัย” “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  
และ “รัฐมนตรี” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การอธิบายความหมายของถ้อยค าดังกล่าวที่ใช้ 
ในกฎหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และมีการตีความไปตามขอบเขตที่ก าหนดในค านิยามนั้น ๆ  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

“สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาคณาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และลูกจ้าง ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีวิทยาเขตซึ่งประกอบด้วยส่วนงาน

ตามมาตรา ๙ อย่างน้อยสองส่วนงาน โดยส่วนงานหนึ่งต้องจัดการเรียนการสอนหรือท าการวิจัย 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าบทนิยาม “ผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย” ซึ่งก าหนดให้หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของ 
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่ได้หมายความถึง
พนักงานราชการด้วย ซึ่งเมื่อผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า ยังมีพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยอยู่ ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขบทนิยาม “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ให้หมายความ
รวมถึงพนักงานราชการด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และที่ประชุมมีมติให้น าบทบัญญัติที่อธิบายลักษณะของวิทยาเขต
ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๐ มาก าหนดเป็นบทนิยาม “วิทยาเขต” ในร่างมาตรานี้ด้วย  
และปรับถ้อยค าให้สอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “วิทยาเขต” ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืน อีกทั้ง 
ให้ปรับแก้บทนิยามค าอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาวิทยาลัย 
ฉบับอ่ืนด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่  ๕ วันพฤหัสบดี ที่  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไป โดยหนึ่งส่วนงานต้องเป็นคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” หมายความว่า สภาคณาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า

บทนิ ยามของ “วิทยาเขต” ที่ ก าหนดให้ ต้ องเป็ น เขตการศึกษาที่ ป ระกอบด้ วยส่ วนงาน 
ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไปนั้น อาจเป็นข้อจ ากัดส าหรับมหาวิทยาลัยมากจนเกินไป 
อาจท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการได้ โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า  
การที่ก าหนดเงื่อนไขการจัดตั้งวิทยาเขตไว้เช่นนี้ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย  
ที่ยังไม่สามารถรองรับการเปิดวิทยาเขตหลายแห่งพร้อม ๆ กันได้ ที่ประชุมจึงมีมติไม่แก้ไขบทนิยาม
ดังกล่าว (บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

นอกจากนั้น ในนิยามค าว่า “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เนื่องจากผู้แทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า ตามที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ปรับแก้สภาคณาจารย์และพนักงาน 
จากเดิมที่มี ๒ สภา ให้เหลือเพียงสภาเดียว  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพขึ้นในมหาวิทยาลัย 
จึงเสนอแก้ชื่อ “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภาพนักงาน” ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยเสนอ และให้แก้ไขถ้อยค าดังกล่าวที่ปรากฏในมาตราอ่ืน ๆ  
ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๕  ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติ

มห า วิท ยาลั ยแ ม่ โจ้  พ .ศ . ๒ ๕ ๓ ๙  เป็ น มหา วิท ยาลั ยแ ม่ โจ้ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  
ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

สถานะของ 
มหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดสถานะของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นนิติบุคคล 

และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือรองรับสถานะของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕  ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕  ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
 
มาตรา ๖   ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้รักษาการตาม 
กฎหมาย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการตามกฎหมายนั้น ๆ ไว้แน่นอน อันเป็นประโยชน์ต่อการ 
ติดตามงานได้ว่ากระทรวงใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในชั้นสภาและในการปฏิบัติงานตามกฎหมายทั่วไป 



 - ๒๗ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

และถึงแม้มหาวิทยาลัยแม้โจ้จะออกนอกระบบราชการแล้ว แต่ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
อยู่ดี จึงก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นผู้รักษาการ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
ท าการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะน าไปใช้พัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยืน 

มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาการ
หลากหลายสาขาโดยมีศาสตร์ทางการเกษตรเป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิต 
ให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพ่ือเป็นกรอบและเป้าหมายในการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้แก้ถ้อยค า 

เพียงเล็กน้อย จาก “ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา” เป็น “ให้มหาวิทยาลัย 
เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับอื่น (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการ  
ทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอให้

ปรับปรุงร่างมาตรานี้ เพ่ือให้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านการเกษตรยิ่งขึ้น 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย (บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) โดยในส่วนของค าว่า “บริการทางวิชาการ” และ “ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม” ที่ประชุมเห็นว่าเป็นถ้อยค าที่มีการใช้ในส่วนอ่ืนของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และยังมี
ความสอดคล้องกับถ้อยค าที่ใช้ในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับอ่ืนด้วย จึงให้ 
คงค าดังกล่าวไว้ โดยได้แก้ไขวรรคตอนให้เว้นวรรคระหว่างค าว่า “ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม” 
และ “และสิ่งแวดล้อม” เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
แบ่งกลุ่มค าที่จะสื่อความหมายถึงการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการทะนุบ ารุงสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งการทะนุบ ารุงสิ่งแวดล้อมหมายความรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย  นอกจากนั้น เห็นสมควร
ให้เพ่ิมถ้อยค าเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจในการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย โดยได้ค านึงถึงการที่
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่สร้างความรู้และเป็นแหล่งความรู้ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ขอบเขตและเป้าหมายกว้างกว่าการเรียนการสอน (บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๘  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้
มหาวิทยาลัยค านึงถึง 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยมีมาตรฐานและ

คุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การน าความรู้สู่สังคม 
(๔) ความโปร่งใส ความถูกต้อง การตรวจสอบได้ และ

ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ งานใน

มหาวิทยาลัย 

ข้อค านึงของ 
มหาวิทยาลัย 
ในการด าเนินการ 
ให้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดเรื่องที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องค านึงถึงในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  แม้จะไม่ใช่เรื่องที่บังคับให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ แต่ ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยต้องตระหนักในการด าเนินการ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจาก 

ในร่างมาตรา ๗ ได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้พัฒนา
ประเทศ จึงควรก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในร่างมาตรานี้เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นมาด้วย  
แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ความในร่างมาตรา ๘ (๓) กรณีการน าความรู้สู่สังคม มีเนื้อหา 
ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ดังกล่าวอยู่แล้ว จึงมีมติไม่แก้ไขความในร่างมาตรานี้แต่อย่างใด (บันทึก 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส านักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) ส านัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เที ยบ เท่ าคณ ะ วิทยาลัย  สถาบัน  หรื อส านั ก เพื่ อด า เนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

การแบ่งส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานเป็นส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก  ทั้งนี้ เพ่ือรองรับให้เป็น
ส่วนงานที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส านักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) ส านัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพ่ือ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
การก าหนดหน้าที่ของส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นสมควรก าหนดให้มีหน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย สถาบัน หรือส านักด้วย จึงมีมติให้ เพ่ิมความดังกล่าว 
ในวรรคสอง (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส านักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) ส านัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน

ตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้ก าหนดฐานะและ
ภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙  
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านึงถึง
คุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความ
ซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 

การจัดตั้ง การรวม 
และการยุบเลิก 
ส่วนงาน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวิธีการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน โดยให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับให้เป็นส่วนงานที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๑  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙  

ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ 

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อสังเกตว่า ควรต้องก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนงานที่เพ่ิมเติมไว้ด้วยหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ฉบับอ่ืน แต่ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอยืนยันในหลักการดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่าน 
การพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท า

เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวม
ส่วนงาน ให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ 
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
เป็นส าคัญ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาต รา  ๑ ๑   ภ าย ใต้ วั ต ถุ ป ระส งค์ ต ามม าต รา  ๗ 

มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน อ่ืนเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบัน
อ่ืนเข้าสมทบใน 
มหาวิทยาลัย 
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน อ่ืนเข้าสมทบ 

ในมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ และก าหนดการควบคุม 
การสมทบ เพ่ือเป็นการรองรับสถานะของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่ เข้าสมทบกับ
มหาวิทยาลัยว่าเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมาย และย่อมจะมีศักดิ์และสิทธิตามที่ควรจะได้รับจาก
มหาวิทยาลัยที่รับการสมทบ เช่น การให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อีกท้ังเพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างองค์กร 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบและยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาต รา  ๑ ๒   ภ าย ใต้ วั ต ถุ ป ระส งค์ ต ามม าต รา  ๗ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ
ระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลั ยมีอ านาจให้
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

การจัดการศึกษา 
และด าเนินการ 
วิจัยร่วม 

 
 
 
 
 
 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืน ก าหนดวิธีการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษา 
และก าหนดวิธีการด าเนินการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วม  เพ่ือเป็นการรองรับสถานะ 
ของสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนที่เข้าจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยว่าเข้ามา
โดยชอบด้วยกฎหมาย และย่อมจะมีศักดิ์และสิทธิตามที่ควรจะได้รับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เช่น 
การให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษา อีกทั้งเพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างองค์กร 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้ และมี
อ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้น  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าในเรื่องของการท าวิจัยร่วม 
แม้จะเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว แต่ก็ควรก าหนดไว้เ พ่ือให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐฉบับอ่ืน (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) รวมทั้งก าหนดให้มหาวิทยาลัย 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มีอ านาจออกปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนด้วย 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
และเมื่อการท าวิจัยร่วมเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา

หรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืน
นั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ

แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ 
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

บทยกเว้นให้ 
ไม่อยูภ่ายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ ์

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดบทยกเว้นให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ได้เป็น 
ส่วนราชการแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จึงมีความแตกต่างจากการด าเนินกิจการของเอกชน จึงต้องก าหนดบทยกเว้นไม่ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าวไว้  แต่อย่างไรก็ดี พนักงานมหาวิทยาลัยก็ยังต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน 
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๔  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าไม่สามารถก าหนดให้ความ

คุ้มครองลูกจ้างของมหาวิทยาลัยว่าต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า  
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้าง ต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัดค าว่า  
“ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” ออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการ
คุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไมม่ีประเด็นอภิปราย 

 

มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า 
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่ายและแลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ 
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้ อุดหนุน 
หรืออุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗  
ที่มีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

 

อ านาจหน้าที่ 
ของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
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  (๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษา
และบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ  
และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 

(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงิน 
ที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่ อการลงทุน 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

(๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยท่ีราชพัสด ุ

(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กร 
ที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ใด เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการร่วมลงทุนกับนิติบุคคล 
ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของโลก เพื่อน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้พัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๕  มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑ ) ซื้อ  ขาย สร้าง จัดหา โอน รับ โอน เช่ า ให้ เช่า เช่าซื้ อ ให้ เช่าซื้ อ 
แลกเปลี่ยน จ าหน่าย ท านิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน และจ าหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์  
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท า
ได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ 

(๒) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๓) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๔) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการ
ให้บริการภายใต้อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น 

(๕) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๖) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน หรือกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

(๗) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน และ
ร่วมลงทุนหรือลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การร่วมลงทุน หรือการลงทุน ถ้าเป็นจ านวน
เงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๘) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุน

หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ
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มหาวิทยาลัย หรือการน าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

(๑๐) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรเพ่ิมความใน (๑) ว่า  

การท านิติกรรมต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือก าหนดขอบเขตของการท า 
นิติกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ 
ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ส่วนอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการ 
ทางวิชาการที่ก าหนดไว้ใน (๓) นั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจการ
ดังกล่าวได้อยู่แล้วแม้จะไม่มีบทบัญญัติที่ ให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ  อย่างไรก็ดี  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะก าหนดอ านาจหน้าที่ ในเรื่องนี้ ไว้ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นหลักประกันว่า
มหาวิทยาลัยมีอ านาจดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คงอ านาจหน้าที่ดังกล่าวไว้ (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

นอกจากนั้น ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมอ านาจให้มหาวิทยาลัยสามารถถือหุ้นและ
สามารถเป็นหุ้นส่วนใน (๗) ด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และยังมีข้อสังเกตในประเด็นการใช้ถ้อยค าใน (๗) และ (๘) ว่า  
ค าว่า “โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” หรือ “โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”  
มีความหมายเหมือนกัน สามารถใช้ได้ทั้งสองรูปแบบ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าในส่วนนี้  
แต่อย่างใด (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) และในส่วนของอ านาจหน้าที่ในการออกพันธบัตรตามที่ก าหนดไว้ใน (๘) นั้น  
ที่ประชุมเห็นว่าควรก าหนดให้สามารถออกตราสารอื่นได้ด้วย และได้มีการปรับถ้อยค าและเรียงวรรค
ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยฉบับอ่ืนด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน  รับโอน เช่า ให้ เช่า เช่าซื้อ  

ให้เช่าซื้อ จ าหน่ายและแลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจน
รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 
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การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท า
ได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการ
ให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 

(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น 
เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน 
หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีก่อน 

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

(๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
(๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอด

ถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการอภิปรายว่า มหาวิทยาลัย

เป็นองค์กรส าคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ  
ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว ก็สมควรก าหนดให้
มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่มี เทคโนโลยีก้าวหน้าทั้ งในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งน าเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้  
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จึงได้ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่ รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้ งขึ้น  

และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔ ) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่ าตอบแทน เบี้ ยปรับ  

และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือ 

การร่วมลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ

หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้  หรือ
จัดหาประโยชน์ 

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่

มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยใน
สัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

รายได้ของ 
มหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ
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ค่าบริการต่าง ๆ รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการลงทุน และรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังถือกรรมสิทธิ์ในเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยและมี
อ านาจปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์จากรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ
หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โดยรายได้จากการด าเนินงานถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ภายใต้การควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการที่ก าหนดในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ความต้องการเป็นอิสระในการหารายได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ประสงค์จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพราะมีความ
คล่องตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ แต่แม้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะมีความ
คล่องตัวในการบริหารรายได้ของมหาวิทยาลัยเพราะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของส ภา
มหาวิทยาลัยโดยตรง แต่ในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยก็ยังต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล เพราะรัฐยังสามารถก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้ ในหลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงได้ก าหนดหลักการกลาง
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า ให้มหาวิทยาลัยยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก
รัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) โดยให้เป็นรายปี เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้องค์กรของรัฐตรวจสอบการใช้จ่ายรายได้ดังกล่าว 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๖  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนคงยอดเงินต้นที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้

หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์

ในที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
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เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น
จ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและใน
การพัฒนาการอุดมศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจาก
แหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม
ให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการ พิ จารณ าของคณ ะกรรมการกฤษ ฎี ก า ใน  (๓ ) กรณี ราย ได้ 

จากเงินกองทุนคงยอดต้นที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้ งขึ้นนั้น ที่ประชุมมีมติให้ตัดค าว่า  
“คงยอดเงินต้น” ออก เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้จ่ายเงินกองทุนจากเงินต้นได้ด้วยและเพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยฉบับอ่ืน (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

นอกจากนั้น ใน (๖) ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้รายได้ 
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงรายได้หรือประโยชน์จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์จากที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากกรณีของที่ดินที่ เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนั้น รายได้ 
หรือประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งคือมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จึงไม่มี 
ความจ าเป็นต้องก าหนดไว้เป็นการเฉพาะอีก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  นอกจากนั้น ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค าว่า  
“ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง” ว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเป็นค าที่สอดคล้องกับค าในกฎหมาย 
ว่าด้วยที่ราชพัสดุแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขค าดังกล่าว (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

ส าหรับความในวรรคท้ายที่ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลต้องจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงบประมาณเห็นว่าไม่ควรก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการให้สิทธิมหาวิทยาลัยเรียกร้อง 
เงินอุดหนุนดังกล่าวจากรัฐบาลได้ แต่รัฐบาลย่อมสามารถใช้ดุลพินิจตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินอุดหนุน
ในกรณีดังกล่าวหรือไม่ และจัดสรรเป็นปริมาณเท่าไหร่ จึงไม่ ได้แก้ไขตามข้อเสนอของส านัก
งบประมาณ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์

จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์

ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง 

เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนามหาวิทยาลัย 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่ งมีจ านวนไม่ เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงิน
จากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น  
ของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติ ม
ให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลน 
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การส่งเสริม 
และสนับสนุน 
ผู้ที่มหาวิทยาลัย 
รับเข้าศึกษา 
และนักศึกษา 
ที่ขาดทุนทรัพย์ 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับบุคคล ๒ กลุ่ม

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้ได้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี คือ ๑) ผู้ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนักศึกษาก็ตาม และ ๒) นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยในการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงนั้น ให้มหาวิทยาลัย
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  เพ่ือก าหนดเป็นหลักการ 
ใหถ้ือเป็นเรื่องทีม่หาวิทยาลัยต้องปฏิบัติในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลกลุ่มนี้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
ไม่มี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมบทบัญญัติ 

ทีก่ าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถมีโอกาส
เรียนจนจบปริญญาตรี เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่าในปัจจุบันได้ด าเนินการสนับสนุนนักศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่แล้ว จึงไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด โดยในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงนั้น ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดโดยการออก
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จ
ปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มา

โดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

บทยกเว้นมิให้
อสังหาริมทรัพย์ 
ที่มหาวิทยาลัย
ได้มาเป็น 
ที่ราชพัสดุ 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจาก ๑) การอุทิศให้ ๒) การซื้อด้วย

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ๓) การแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือ ๔) โดยทางอ่ืน  
ให้อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยและไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  ทั้งนี้  เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์หรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และน ารายได้มาใช้จ่าย
ในกิจการของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการที่
ก าหนดในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือ

ซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยวิธีอ่ืน 
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือ

ซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน 
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๑๘  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์

เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง 

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครอง
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

บทยกเว้นมิให้
ทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลัย 
อยู่ในความรับผิด 
แห่งการบังคับคดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง อีกทั้งบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการ
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพ่ือมิให้มีการยึดทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้ 
เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เพราะจะส่งให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อการศึกษา 

อนึ่ง ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นทรัพย์สินที่ ใช้ เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผลของการเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ย่อมต้องห้ามมิให้โอนแก่กัน ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ และห้ามมิให้ยึด ตาม
มาตรา ๑๓๐๕ มาตรา ๑๓๐๖ และมาตรา ๑๓๐๗ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามล าดับ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๘  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา

และการวิจัยโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและ
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรให้เพ่ิมความคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรง เพ่ือให้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๗ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยฉบับอ่ืน (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๘  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคดีท้ังปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๑๙  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการ
ตามเงื่อนไขที่ผู้ อุทิศก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

การบริหาร 
จัดการเงินรายได้  
และทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดการรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของเงินและทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
ต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข มหาวิทยาลัย
ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศหรือทายาท และถ้าไม่มีทายาทหรือไม่ปรากฏว่ามีทายาท 
มาแสดงตัว หากจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามอ าเภอใจ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๙  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้มหาวิทยาลัย ต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้

ก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอม
จากผู้อุทิศให้ ในกรณีที่ผู้อุทิศให้ถึงแก่ความตาย จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของผู้อุทิศ ควรก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ  
จากผู้อุทิศด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙)  นอกจากนั้น ยังเห็นว่า ในกรณีที่ผู้อุทิศเสียชีวิตลง ไม่ควรก าหนดให้มหาวิทยาลัย
มีอ านาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของผู้อุทิศโดยไม่ต้องขอค ายินยอมจากทายาทได้ โดยกรณีที่พบปัญหา
ในทางปฏิบัติว่ามีทายาทของผู้อุทิศขอทรัพย์คืนนั้น หากพิจารณาตามมาตรา ๕๓๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะเห็นว่า ทายาทของผู้ให้อาจเรียกให้ถอนคืนการให้ได้ 
แต่เฉพาะในเหตุที่ผู้รับได้ฆ่าผู้ให้ตายโดยเจตนาและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้กีดกันผู้ให้ไว้  
มิให้ถอนคืนการให้  ดังนั้น เมื่อมีการบริจาคทรัพย์สินให้เด็ดขาด ย่อมไม่อาจเรียกคืนทรัพย์สิน 
ที่บริจาคไปแล้วนั้นได้  จึงควรก าหนดให้ในกรณีที่ผู้อุทิศเสียชีวิตลงและมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ก็ต้องขอค ายินยอมเป็นหนังสือจากทายาทด้วย (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๙  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้ อุทิศ

ก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

   
 

มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิจ านวน 

สิบสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(๓) อธิการบดี 
(๔) ประธานสภาพนักงาน ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจาก 

ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีจ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
จ านวนสองคน และจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านักหรือผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านักจ านวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าจ านวนสามคน และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมิใชค่ณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิตาม (๒)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอจ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
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ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา 
มหาวิทยาลัยท าหน้ าที่ แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเม่ือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิคนหนึ่ งท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นองค์กรทางการบริหาร มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
ประธานสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุ คคลภายนอก
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาพนักงาน 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีจ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
จ านวนสองคน จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักจ านวนหนึ่งคน  จากคณาจารย์ประจ าจ านวน
สามคน และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน  โดยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย และให้สภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งรองอธิการบดีคนหนึ่ งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
โดยองค์ประกอบที่ก าหนดไว้จะต้องสอดคล้องกับหลักการกลางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ที่ก าหนดให้องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะต้องมาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอก ๑ คน ซึ่งจะต้องสรรหาจากรายชื่อ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

   
 

มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ประธาน

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากรองอธิการบดี

จ านวนสองคน และหัวหน้าส่วนงานที่มีการเรียนการสอนเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์จ านวน

สามคนและเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์จ านวนหนึ่งคน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
แต่หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งรองอธิการบดีคนหนึ่ ง เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติม

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเรื่องที่มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒)  
ที่จะต้องเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการกลางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเป็นไปตามข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร. และ
ปรับปรุงสัดส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) เป็น จากรองอธิการบดีหนึ่งคน จากคณบดี 
หนึ่งคน และหัวหน้าส่วนงานที่ไม่จัดการเรียนการสอนหนึ่งคน  นอกจากนี้ ให้แก้ไขวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ให้ได้มาโดยการเลือกมิใช่การเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการเลือกเป็นไป
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ตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับหลักการกลางของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐดังกล่าวด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
   

 
มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี  
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรอง

อธิการบดีจ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนสองคน และจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบันหรือส านักจ านวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า
จ านวนสามคน และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) 
และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งรองอธิการบดีคนหนึ่ งเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้เสนอให้มีผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย เพราะจะท าให้การท างานร่วมกับจังหวัดเป็นไปด้วยดีมากยิ่งขึ้น 
และกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่การท างานที่ผ่านมาก็มีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันกับจังหวัดได้ดีเสมอมา ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

  
มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) และ (๖) 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ 

การด ารงต าแหน่ง
การพ้นจากต าแหน่ง
ของนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ  หรือได้ มีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือกใหม่อีกได้ เพ่ือให้มีระยะเวลาการท างาน 
ที่เหมาะสมและท าให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพขึ้น แต่มิได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวด ารง
ต าแหน่งติดต่อกัน โดยอาจได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือกใหม่อีกได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนดีมีฝีมือเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง และได้ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วยเพ่ือเป็นเงื่อนไขในระหว่างที่ด ารง
ต าแหน่งหากมีพฤติการณ์ตามที่กฎหมายก าหนดก็อาจพ้นจากต าแหน่งได้ รวมทั้งก าหนดรองรับให้ 
ในกรณีที่กรรมการมหาวิทยาลัยประเภทใดประเภทหนึ่งว่างลง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๑  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้ มา อ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ
ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มาตรา ๒๒  นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๒๐ (๒) (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกหรือเลือกตั้งใหม่อีกได้ 

มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าง

ลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๒๐ (๒) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้
มีการเลือกหรือเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือ
ได้รับเลือกหรือเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการ
ด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่  
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ตัดร่างมาตรา ๒๑ 

เนื่องจากวิธีการสรรหาได้ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ปรับปรุงร่างมาตรา ๒๒ 
และร่างมาตรา ๒๓ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙) ต่อมาการประชุมในวาระที่สอง ได้แก้ไขร่างมาตรา ๒๑ (๖) ที่ปรับปรุงแล้ว ที่ก าหนดให้การ
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้มติเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภา
มหาวิทยาลัย เป็น ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
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กรรมการทั้งหมด (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) และ (๖) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง

ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้
มีการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
แตถ่้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืน 
ขึ้นใหม่แล้ว 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นผู้แทน สกอ. 

ชี้แจงว่าในเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๑ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
กับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว และกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชี้แจงว่า การที่ก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่ไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระหรือก าหนดห้ามด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากและตั้งอยู่ต่างจังหวัด ถ้าก าหนดจ านวน
วาระการด ารงต าแหน่งไว้เกรงว่าจะหาบุคคลที่ดีมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยไม่ได้  (บันทึก 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวาง

นโยบาย รวมทั้ งอนุ มัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต 
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่ เป็นนิติบุคคล ตลอดจน

ก าหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
(๘) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการ

จัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
(๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้า

เป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 
(๑๐) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณ

รายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

อ านาจหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัย 
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(๑๑) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๑๒) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 

(๑๓) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงสถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืน 

(๑๔) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๑๕) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๗ ) แต่ งตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณ บดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 

(๑๘) แต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

(๑๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
อธิการบดี  คณ บดี  ผู้ อ านวยการสถาบัน  ผู้ อ านวยการส านั ก และ
ผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 

(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๒๑) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอ
รายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๒๒) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
๑. หลกัการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ อนุมัติการด าเนินการในเรื่ อง
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ต่าง ๆ เช่น การให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน 
การรับสถานศึกษาเข้าสมทบหรือจัดการศึกษาร่วม การตั้งงบประมาณ อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ
การเปิดสอน แต่งตั้งผู้บริหารและผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งออกข้อบังคับ  ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดกรอบการ
ท างานของสภามหาวิทยาลัยให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๔  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติ 

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ งของมหาวิ ทยาลัย เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายของ

องค์กรดังกล่าว 
(๗) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหา

แหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๙ ) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ งการปรับปรุง  

การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่น 
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๑๒) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้ งของ

มหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมทั้ง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
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(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และประธานและกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือ
กระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณา
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ 
(๑๗) แต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ พิ เศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ตามมาตรา ๕๙ วรรคสาม 

(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 

(๑๙) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มอ านาจหน้าที่

ในการอนุมัติจัดตั้งวิทยาเขต และให้ตัดอ านาจหน้าที่ในการถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยออกเนื่องจากการพ้นจากต าแหน่งจะเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือกันว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ควรเป็น
อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยืนยันว่าให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และมีมติให้แก้ไขถ้อยค าเพียงเล็กน้อยใน (๑๔)  
โดยก าหนดแต่เพียงอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดเท่านั้น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์” (บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) รวมทั้งมีมติให้แก้ไขความ 
ใน (๑๓) ให้สอดคล้องกับความในร่างมาตรา ๑๒ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
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(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต 
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายของ

องค์กรดังกล่าว 
(๘) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหา

แหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน  

การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 
(๑๐) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๑) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๑๒) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่น 
(๑๓) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรอืสถาบันวิจัยอื่น 
(๑๔) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 

รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
(๑๕) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณา 

ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๗) แต่งตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 

(๑๘) แต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ พิ เศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
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(๑๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบันหรือส านัก  

(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือ
กระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๒๑) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๒๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติให้เพ่ิมเติมการก าหนดให้ 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
ร่างมาตรา ๒๕ ที่ได้เพ่ิมเติมให้สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วย (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี 
ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
การประชุมและ 
วิธีด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๕ การประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย  
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๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๒๔  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธาน 

สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 
แต่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่ งของประธานสภาวิชาการแ ละกรรมการ 
สภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีสภาวิชาการ เพ่ือดูแลงานในส่วนของวิชาการทั้งหมด ทั้งในส่วนของ
หลักสูตรและการคุณภาพการศึกษา เป็นต้น สภาวิชาการประกอบด้วยประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบคน โดยการก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม และวิธีด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๖  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก

ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนขององค์ประกอบ 

สภาวิชาการนั้น ที่ประชุมมีมติให้ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข แต่ได้ให้แยกอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการเป็นอีกมาตรา เพราะเป็นเรื่องส าคัญจึงควรก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บท โดยอ านาจหน้าที่
ของสภาวิชาการที่ต้องก าหนดไว้แน่นอน คือ การเสนอบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และให้
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ก าหนดอ านาจหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๔  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานสภาวิชาการและ

กรรมการสภาวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก

ต าแหน่งของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน
ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๒๕  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
(๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่อง

เกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการ

อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 
และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
กับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนและการจัดการศึกษาร่วมหรือการ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัย
อ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๖ ) ให้ ความเห็น เกี่ ยวกับการแต่ งตั้ งและถอดถอน
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบ
เลิกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

อ านาจหน้าที่ 
ของสภาวิชาการ 
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(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาการ กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิด
สอน เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ และการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วม การพิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของ
มหาวิทยาลัย การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และการจัดตั้ ง การรวม และการ
ยุบเลิกส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ใหก้ระท าการใดในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ  ทั้งนี้ เพ่ือก าหนดกรอบการท างานของสภาวิชาการ
ให้มอี านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๖  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก

ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและ 
วิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมบทบัญญัติ 

ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการเป็นอีกมาตราหนึ่ง เพราะเป็นหลักการที่ส าคัญ สมควรก าหนดไว้
ในกฎหมายแม่บท (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอบทบัญญัติดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้ 

มาตรา ๒๕  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
(๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร

การศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
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(๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม
หรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

(๖) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๙) แต่งตั้ งคณะกรรมการ คณะอนุกรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  
เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย(หรืออธิการบดี)มอบหมาย 
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขใน (๖) ในส่วนของประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ โดยเห็นควรให้

ก าหนดเป็นค ากลาง ๆ ไม่จ าเป็นต้องก าหนดประกาศนียบัตรทุกประเภท จึงให้ตัดชั้นของ
ประกาศนียบัตรออก และแก้ไขเป็นประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด เพ่ือให้ครอบคลุมประกาศนียบัตร
ทั้งหมด ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวสอดคล้องกับที่ก าหนดในอ านาจของสภามหาวิทยาลัยด้วย (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  
แต่ต่อมาผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอขอให้ตัดอ านาจหน้าที่ตาม (๖) ออก เพ่ือมิให้การเสนอให้
ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรมีหลายขั้นตอนเพราะต้องเสนอสภาวิชาการก่อนที่จะเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ท าให้ เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ  ซึ่งที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ส่วนในกรณีของ (๘) ทางผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องการให้สภาวิชาการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่จัดการเรียน
การสอนเท่านั้น และให้รวมถึงส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วยซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย  
นอกจากนี้ ใน (๑๐) ที่ประชุมเห็นว่า สภาวิชาการควรปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายเท่านั้น เพราะสภาวิชาการจะต้องมีการรายงานหรือให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
ต่อสภามหาวิทยาลัยผู้ที่มีอ านาจมอบหมายให้สภาวิชาการด าเนินการ จึงมีมติให้ตัดการมอบหมาย 
ของอธิการบดีออกเพราะไม่ใช่อ านาจของอธิการบดีด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๕  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร

การศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอ่ืน และการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๖) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  
เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติให้เพ่ิมเรื่องการก าหนดให้สภา

วิชาการมีอ านาจหน้าที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
และให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๒๒ (๑๘) โดยก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งและ
ถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกัน (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๒๖  ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วยประธาน 

สภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงานซึ่ งเลือกจากผู้ปฏิบัติ งาน 
ในมหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ 
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาพนักงานและ
กรรมการสภาพนักงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภา
พนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สภาพนักงาน 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มีสภาพนักงาน เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใช้เป็นกระบอกเสียงของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสภาพนักงานและกรรมการ 
สภาพนักงานซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม  และวิธีด าเนินงานของสภาพนักงาน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๗   ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ

พ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงาน 
ของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบชื่อ  

“สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย” เพราะเมื่อสภาคณาจารย์และพนักงานประกอบด้วย 
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อสภาดังกล่าวจึงเหมาะสมแล้ว โดยได้แก้ไขถ้อยค าเพียง
เล็กน้อยเพ่ือให้ถูกต้องว่า “สภาคณาจารย์และพนักงาน”  นอกจากนี้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า 
การก าหนดชื่อนี้ก็เพ่ือต้องการให้ข้าราชการซึ่งไม่ใช่พนักงานมหาวิทยาลัย และมิใช่เป็นคณาจารย์ 
เข้ามาร่วมเป็นกรรมการได้ แม้ในบทเฉพาะกาลร่างมาตรา ๘๗ จะก าหนดให้ข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการมีส่วนร่วมในกิจการของสภาคณาจารย์และพนักงานแล้วก็ตาม (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๖  ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วยประธานสภา

คณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติให้ชื่อ “สภาคณาจารย์และ

พนักงาน” เป็น “สภาพนักงาน” เพ่ือให้ถูกต้องตามชื่อสภา สอดคล้องกันทั้งฉบับ (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)  

 
มาตรา ๒๗  สภาพนักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและ

อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย 

กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 
ของสภาพนักงาน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้สภาพนักงานมีอ านาจหน้าที่ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย เพ่ือก าหนดกรอบการท างาน
ของสภาพนักงานให้มอี านาจหน้าที่ตามทีก่ าหนดกฎหมาย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๘  สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ

บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย

และระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขค าว่า  

“สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เพ่ือให้ถูกต้อง 
ตามชื่อสภา สอดคล้องกันทั้งฉบับ และผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอขอเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการ
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ประสานงานกับสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายปัจจุบัน 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ไม่ก าหนดไว้ก็สามารถท าได้อยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยอาจน าไป
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในข้อบังคับ จึงไม่ได้ก าหนดไว้ในร่างมาตรานี้ (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๗  สภาคณาจารย์และพนักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ

บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขชื่อ “สภา

คณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภาพนักงาน” เพ่ือให้ถูกต้องตามชื่อสภา สอดคล้องกันทั้งฉบับ 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ในการให้ความช่วยส่งเสริมกิจการ
ของมหาวิทยาลัยทั้ งในด้านก าลังทรัพย์และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  
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โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  โดยจ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม  และ 
วิธีด าเนินงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๙  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษา

แก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและ 

ให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน  
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๒๙  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก และประธาน 
สภาพนักงาน 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจะแต่งตั้ งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รวมทั้งก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  เพ่ือเป็นองค์กรรวมในการท างานของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการบริหารงาน 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ

พนักงานมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง  
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับ 
การก าหนดแต่เพียงให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ จะกว้ างเกินไปหรือไม่  
และมหาวิทยาลัยประสงค์จะแต่งตั้งจากบุคคลใด ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า โดยปกติ  
จะแต่งตั้งจากผู้ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการพิจารณาความ
ดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข และได้แก้ไขถ้อยค าใน (๒) ค าว่า “ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัย” เป็น “ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน” เพ่ือให้ถูกต้องตามชื่อสภา สอดคล้องกัน
ทั้งฉบับ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ 



 - ๗๓ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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กรกฎาคม ๒๕๕๙) และที่ประชุมได้มีการหารือถึงความเหมาะสมของจ านวนองค์ประกอบ
คณะกรรมการว่าจะมีโครงสร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ เพราะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานที่มี
วาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า เนื่องจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
มีไม่มากโดยมีประมาณ ๒๐ ส่วนงาน ในกรณีนี้จึงไม่มีปัญหาในเรื่องสัดส่วนขององค์ประกอบ 
แต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๙  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยและจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ที่ประชุมมีมติ ให้แก้ ไขชื่ อ  

“สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภาพนักงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกันทั้งฉบับที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ
สภาดังกล่าวแล้ว (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน  

และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 

อ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
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(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่ง
หน่วยงานภายในของส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ 
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ การประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดกรอบการ
ท างานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมาย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย 

และอธิการบดีมอบหมายหรือที่มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ  

อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มอ านาจหน้าที่
ในการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๓๙ (๕) เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติตามร่างมาตรา ๒๔ (๑) (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ความใน (๓) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ 
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มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
จะมีความซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๒๒ (๒๒) ที่ก าหนดให้ 
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ  
ส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมองว่าในเรื่องระดับ
นโยบายเป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ส่วนอ านาจหน้าที่ในด้านบริหารเป็นของอธิการบดี 
การปฏิบัติงานดังกล่าวก็จะไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่เพ่ือมิให้เกิดความสับสน ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัดความใน
ร่างมาตรานี้ที่ก าหนดว่า “หรือที่มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ” ออก  
(บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและ

อธิการบดีมอบหมาย 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ  

อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๑  ให้ มีคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย  คณ ะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลั ย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
และกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ชุดอ่ืน ๆ  
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การประชุม และวิธีด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการแต่ละชุดท าหน้าที่ ในแต่ละส่วน 
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้น ๆ ในมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยแล้วเห็นว่า แม้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระยะหลัง จะให้ความส าคัญกับ
การก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และก าหนดเป็นหลักการไว้ในกฎหมาย 
แต่กรณีดังกล่าวสามารถก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้
ในร่างกฎหมายนี้ จึงมีมติให้ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข (บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๑  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๒  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ

รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวน
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้ 

อธิการบดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีด้วยก็ได้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๓  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๒  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๓๓  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 

ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 

การแต่งตั้งอธิการบดี  
รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
โดยอธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง  เพ่ือให้มี
คณะผู้บริหารร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๔  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย

ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับของ

มหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี  

จากผู้มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก้ไขความในวรรคหนึ่งที่มีการ
อ้างถึงร่างมาตรา ๓๗ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี ว่าต้อง
อ้างทั้งมาตรา ไม่เฉพาะแต่ความในวรรคสอง จึงได้แก้ไขให้ถูกต้อง (บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๓  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย

ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๔  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักจะแต่งตั้งจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถ
ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ งบริหารในมหาวิทยาลัยได้  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๕  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้อภิปรายเกี่ยวกับความ

เหมาะสมในการก าหนดให้แต่งตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน  
จากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และหากก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ ควรก าหนดสัดส่วนของ
บุคคลภายนอกไว้หรือไม่ ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยชี้แจงว่า โดยปกติมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งจาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่ เห็นควรให้ เปิดกว้างไว้ เผื่อกรณีที่มีบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งก็สามารถแต่งตั้งได้และจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย (บันทึก
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๔  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๕  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง 
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

เม่ืออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและ 
ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจาก 

ไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตาม 
มาตรา ๕๑ 

(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

วาระการด ารง
ต าแหน่งและการ 
พ้นจากต าแหน่ง 
ของอธิการบดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีคราวละสี่ปี เพ่ือมิให้อยู่ในต าแหน่ง
นานเกินไป จนเป็นการสร้างอิทธิพลในมหาวิทยาลัย หรือท าให้เหนื่อยหน่ายต่อการท างานจนไม่มี
จิตใจในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพได้ แต่หากบุคคลดังกล่าวเป็นคนดีมีฝีมือก็อาจได้รับ
เลือกกลับมาให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  นอกจากนี้  
ได้ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย เพ่ือเป็นเงื่อนไขไว้ว่าในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อยู่ 
หากมีพฤติการณ์ตามที่กฎหมายก าหนด อธิการบดีก็อาจพ้นจากต าแหน่งได้ เพราะล้วนแต่เป็ นเหตุ 
ที่อธิการบดีไม่สมควรที่จะด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้อีก  
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ต่อไป รวมทั้งก าหนดให้เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งแล้ว รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องพ้น
จากต าแหน่งไปด้วยเนื่องจากเป็นผู้ท างานกลุ่มเดียวกัน และหากมีการแต่งตั้งอธิการบดีใหม่ 
อธิการบดีใหม่ก็ย่อมจะสรรหารองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ตนประสงค์จะท างานด้วยมาด ารง
ต าแหน่งอยู่แล้ว 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก

ต าแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผล

ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๔๘ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอหารือว่า 

ควรแก้ไขให้อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งสูงสุดได้เพียงสองวาระเท่านั้นหรือไม่ เพ่ือป้องกัน 
การสร้างฐานอ านาจ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ส าคัญและยังไม่เคยก าหนด
ในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย สมควรที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งท้ายที่สุด
มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการเสนอให้แก้ไขในประเด็นนี้  นอกจากนี้ ได้มีการหารือกันในกรณีของการ 
ถอดถอนอธิการบดีตาม (๖) ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือควรก าหนดให้มีมติถอดถอน  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มาประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การก าหนดให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ  
ที่มาประชุม อาจเกิดการกลั่นแกล้งเพ่ือให้มีการถอดถอนกันได้ง่าย ซึ่งไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
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๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๕  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก

ต าแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผล 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๕๑ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ 

คุณสมบัติของอธิการบด ี
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ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคย
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

นอกจากคุณ สมบัติตามวรรคหนึ่ ง อธิการบดีต้ องมี
คุณสมบัติ อ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นอธิการบดี โดยก าหนดหลักเกณฑ์ด้านการศึกษา
และประสบการณ์ท างานเป็นไว้เป็นหลัก และอาจมีการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกได้  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่งตามความต้องการของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๗  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการ

ก าหนดให้อธิการบดีมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้น อาจท าให้มหาวิทยาลัยก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมได้  อย่างไรก็ดี 
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เนื่องจากเป็นหลักการที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ได้มีเจตนาที่จะก าหนดไว้เช่นนั้นเป็นพิเศษ  
ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยฉบับอ่ืน และให้แก้ไขความใน 
(๑) และ (๒) ที่ก าหนดให้อธิการบดีต้องสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการตีความเรื่องการนับระยะเวลา และได้มีการ
อภิปรายเกี่ยวกับกรณีที่ ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดเรื่องของประสบการณ์  
ด้านการบริหารอ่ืนได้โดยอิสระ ไม่น่าจะเหมาะสม จึงมีมติให้ก าหนดเงื่อนไขของระยะเวลาในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ด้วย 

นอกจากนี้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้หารือเกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไข 
เรื่องอายุของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีไว้ในข้อบังคับว่าสามารถก าหนดได้แค่ไหนเพียงไร  
ซึ่งที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องความประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
เพราะต าแหน่งอธิการบดีเป็นต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เฉพาะ มิใช่เป็นต าแหน่งทั่ว ไป ประกอบกับ 
ในกฎหมายเปิดช่องให้สามารถก าหนดคุณสมบัติอ่ืนได้ จึงสามารถก าหนดเรื่องอายุไว้ในข้อบังคับได้  
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นว่า คุณสมบัติของอธิการบดีตามร่างมาตรานี้เปิดไว้ค่อนข้างกว้างมากกว่า
มหาวิทยาลัยอ่ืนอยู่แล้ว จึงไม่ควรก าหนดคุณสมบัติในข้อบังคับให้แคบมากเกินไป  อนึ่ง ที่ประชุม 
มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ในกรณีการก าหนดเงื่อนไขของอายุนั้น เป็นคนละกรณีกับการที่ศาลปกครอง  
ได้เคยมีค าพิพากษาว่า มหาวิทยาลัยไม่อาจก าหนดให้รับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะผู้ที่จบปริญญาเกียรตินิยมได้ เพราะต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งทั่วไป (บันทึกการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖  
วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒ ) ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ ง ชั้ น ใดหรือเทียบเท่ าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 
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นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติ อ่ืนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๗  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของ 
รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ จะมาเป็นรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี  
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ด้านการศึกษาไว้เป็นหลัก และอาจมีการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมได้  เพ่ือให้ ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งตามความต้องการของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติหน้าที่ เป็น  
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารงานของอธิการบดี และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้อธิการบดีสามารถเลือก
บุคคลที่ตนเห็นว่าสามารถช่วยเหลืองานได้มาด ารงต าแหน่ง จึงไม่ได้จ ากัดคุณสมบัติ ไว้มาก
เช่นเดียวกับต าแหน่งอธิการบดี 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๘  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้หารือกันว่า  

ควรก าหนดคุณสมบัติของรองอธิการบดีให้มากกว่าการก าหนดแต่เพียงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรือไม่ 
ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยชี้แจงว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยประสบปัญหาการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
ให้ทันและเพียงพอกับผู้บริหารที่ก าลังจะเกษียณไปพร้อม ๆ กัน การก าหนดเงื่อนไขของผู้ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีให้สูงขึ้นจึงอาจมีปัญหาในการสรรหาบุคคลได้ ในขณะที่ผู้แทน สกอ. เสนอให้
ก าหนดคุณสมบัติของรองอธิการบดีไว้ด้วย ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีไม่ขัดข้องที่จะเปิดกว้างไว้  
แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัยในการพิจารณาศักยภาพและปูมหลัง
ของมหาวิทยาลัยในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยสามารถ  
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ไปก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในข้อบังคับได้อยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการพิจารณา
โดยไม่มีการแก้ไข (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๗  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๘  อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

ในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และด าเนินการทางวินัย 
แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๔) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี  
รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักและอาจารย์พิเศษ 

(๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(๗ ) จั ดหาราย ได้ และทรัพ ยากรจากแหล่ งต่ าง ๆ  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 

อ านาจหน้าที่ 
ของอธิการบดี 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และในฐานะที่เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่จะต้องด าเนินกิจการ 
ในนามของมหาวิทยาลัย เพราะการบริหารงานของอธิการบดีมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก จึงก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๙  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน อ่ืนของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือศูนย์ 
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการ  

รองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือศูนย์  
และอาจารย์พิเศษ 

(๕) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๗) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๘) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
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(๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด  
และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความใน 

(๓) ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีในการประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ 
และหัวหน้าส่วนงาน มีความซ้ าซ้อนกันกับร่างมาตรา ๔๗ ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าประสงค์จะ
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ประเมินอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน เพราะเป็น
ผู้ด าเนินการแต่งตั้งอธิการบดีและแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน ส่วนอธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด
นั้น เห็นควรก าหนดให้เป็นผู้ประเมินส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไข
บทบัญญัติดังกล่าว  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือกรณีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน
บุคคลใน (๔) ว่าซ้ าซ้อนกับการบริหารงานบุคคลตาม (๒) หรือไม่ ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยเห็นว่า  
แม้การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลจะเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลก็ตาม แต่เนื่องจากต าแหน่ง
ตาม (๔) เป็นต าแหน่งที่มีวาระและได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
การบริหารงานบุคคล จึงเห็นควรให้แยกการก าหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
และให้แก้ไขความใน (๓) และ (๔) โดยตัด “ศูนย์” ออก ตามที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยเสนอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแบ่งส่วนงานตามร่างมาตรา ๙ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๘  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๔) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก  
(๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน  

รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
และอาจารย์พิเศษ 

(๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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(๗) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน 
ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่ งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ด า รงต าแหน่ งอธิ การบดี  หรื อ ไม่ มี 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๖ เป็นผู้รักษาการแทน 

การรักษาการแทน
อธิการบดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่าง ๆ 
ได้แก่  

(๑) กรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีอยู่ แต่อธิการบดีผู้นั้นไม่อยู่ 
(๒) กรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีอยู่ แต่อธิการบดีผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๓) กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
(๔) กรณีท่ีไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดี  
(๕) กรณีท่ีมีผู้รักษาการแทนอธิการบดี แต่ผู้รักษาการแทนผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๐   ในกรณี ที่ อ ธิการบดี ไม่ อยู่ ห รือ ไม่ อาจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้  
ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทนถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุด  
เป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ เป็นผู้รักษาการแทน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมหลักเกณฑ์

การพิจารณาความอาวุโสของรองอธิการบดี เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการตีความ ดังนี้ “ให้รองอธิการบดี
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน” (บันทึกการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๙   ในกรณี ที่ อ ธิการบดี ไม่ อยู่ ห รือ ไม่ อาจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้  

ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสู งสุด 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ เป็นผู้รักษาการแทน 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๐  ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส านักงานวิทยาเขต 

โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
อธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต 
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

การบริหารงานวิทยาเขต 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาเขต ได้แก่  ส านักงานวิทยาเขต 

ผู้บั งคับบัญชาของวิทยาเขต ขอบเขตความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ ของผู้บั งคับบัญชา  
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มี “ส านักงานวิทยาเขต” 
ตามร่างมาตรา ๙ (๓) โดยส านักงานวิทยาเขตเป็นรูปแบบการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ที่มีลักษณะท างานประจ าเช่นเดียวกับส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๑  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มี 

ส่วนงานตามมาตรา ๙ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้เป็นวิทยาเขตได้  
ทั้งนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ในวิทยาเขตหนึ่ง อธิการบดีอาจมอบอ านาจให้รองอธิการบดีคนหนึ่ง หรือ
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ที่อยู่ในวิทยาเขตนั้น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีเฉพาะในวิทยาเขตนั้นได้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ข้อมูลว่า 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในต่างจังหวัดสองแห่ง คือ จังหวัดชุมพรและ  
จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ตั้งเป็นวิทยาเขต สารสนเทศ  
แต่เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่เปิดช่องให้สามารถตั้งวิทยาเขตได้ การจัดการเรียน
การสอนในเขตการศึกษาทั้งสองแห่งนี้จึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากวิทยาเขตทั่วไปและไม่อาจเรียกได้ว่า
วิทยาเขต โดยภาพรวมอาจเทียบเท่าคณะ แต่มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหลักสูตร 
การเรียนการสอนของตนเองที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มีประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ดูแลการจัดการเรียนการสอน โดยในจังหวัดชุมพรสอนวิชาเกษตรเพียงวิชาเดียว  
ส่วนจังหวัดแพร่มีการสอนวิชาเกษตร วิชาบริหาร และวิชาบัญชี ปริญญาที่ ได้ก็ไม่ได้ขึ้นกับคณะใด 
เป็นปริญญาตามหลักสูตรที่เรียน ที่ประชุมจึงได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกันในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นวิทยาเขตว่าควรประกอบด้วยส่วนงานใดบ้างและจะให้มีการบริหาร
จัดการในส่วนของผู้บริหารวิทยาเขตอย่างไร อีกท้ังควรจะก าหนดให้วิทยาเขตหรือส านักงานวิทยาเขต
เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ตลอดจนหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนการสอนในจังหวัดชุมพร
และจังหวัดแพร่ควรมีสถานะอย่างไร ควรมีสถานะเป็นคณะในอนาคตหรือไม่ รวมทั้งการก าหนด  
ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขร่างมาตรานี้แต่อย่างใด 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๐  ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส านักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี 

คนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
การบริหารงานของวิทยาเขต ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง  
ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๑  ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต

คณะหนึ่ง 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ า 
วิทยาเขต รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มี “ส านักงานวิทยาเขต” ตามร่างมาตรา ๙ (๓) รวมถึงการก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตมีอ านาจหน้าที่รวมถึงการก าหนดวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
ไม่มี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นควรก าหนด 

เพ่ิมบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มี “ส านักงานวิทยาเขต” ตามร่างมาตรา ๙ (๓) โดยให้ก าหนด
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการประจ าวิทยาเขต อ านาจหน้าที่ การประชุม และวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต ไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๑  ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะหนึ่ง 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าวิทยาเขต รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๔๒  ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่ เรียกชื่ อ 

อย่างอ่ืนที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มี
รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู ้ช่วยคณบดี
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ วรรคสองและ
วรรคสาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
พ้นจากต าแหน่งด้วย 

การแต่งตั้ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง และวาระ 
การด ารงต าแหน่ง 
ของคณบดี รองคณบดี 
และผู้ช่วยคณบดี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีคณบดีเพ่ือให้เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ 
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ รวมทั้งก าหนดให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีเพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย และจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  
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หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี รองคณบดี หรือผู้ช่วย คณบดี  
จะเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๒  การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ 

(๓) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ให้มีหัวหน้าส่วนงาน

คนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีหัวหน้า
ส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง รวมทั้งอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง พ้นจาก
ต าแหน่งให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประเด็นพิจารณาว่า ในการแบ่ง 

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี “คณะ” และ “วิทยาลัย” อยู่ด้วย ซึ่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะ 
และวิทยาลัย จะเรียกว่า “คณบดี” ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญ จึงสมควรก าหนดชื่อต าแหน่ง
คณบดีไว้ให้ชัดเจนในพระราชบัญญัติ โดยให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาของคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยแทนการก าหนดว่าหัวหน้าส่วนงานตามร่าง 
ที่เสนอมา  นอกจากนี้ สมควรก าหนดคุณสมบัติของคณบดีให้มีความชัดเจนด้วย โดยให้น าเรื่อง
คุณสมบัติไปก าหนดไว้เป็นอีกมาตราหนึ่ง (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๒  ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 
ของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ วรรคสองและวรรคสาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี รองคณบดี  
หรือผู้ช่วยคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๔๓  คณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ าก ว่าชั้นปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

รองคณบดี ต้องแต่งตั้งจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม 
ของคณบดีและ 
รองคณบดี 
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นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณบดี 
และรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดคุณสมบัติของคณบดีและรองคณบดี รวมทั้งให้อ านาจมหาวิทยาลัยในการ 
ออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดคุณสมบัติอ่ืนและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี เพ่ือให้ ได้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งตามความต้องการของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติ
หน้าที่ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๒  การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ 

(๓) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ให้มีหัวหน้าส่วนงาน 

คนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีหัวหน้า
ส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่งของ
หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง รวมทั้งอ านาจหน้าที่  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง พ้นจาก
ต าแหน่งให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นว่าต าแหน่งคณบดี

เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญ จึงสมควรก าหนดคุณสมบัติไว้ให้ชัดเจนในพระราชบัญญัติ โดยน ามา
บัญญัติไว้เป็นอีกมาตราหนึ่งแยกจากบทบัญญัติเรื่องการแต่งตั้งคณบดี  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้
ก าหนดเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาของการมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน ๆ ที่มิใช่ก ารบริหารใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไว้ด้วย โดยก าหนดระยะเวลาของ
การมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน ๆ ในกรณีส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไว้ไม่น้อยกว่าสามปี 
และก าหนดระยะเวลาของการมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน ๆ ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รับรองไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งเป็นไปตามร่างที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนอ (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบันทึก 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๙  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๓  คณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒ ) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้ น ใดหรือ เที ยบ เท่ าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

รองคณบดี ต้องแต่งตั้งจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์
ด้านการบริหารตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง คณบดีและรองคณบดี 
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  มีข้อสั งเกตว่า คุณสมบัติ 

ของต าแหน่งรองคณบดีซึ่งนอกจากจะก าหนดในเรื่องวุฒิการศึกษาแล้ว ยังก าหนดให้ต้องมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีด้วยนั้น เป็นคุณสมบัติที่สูงกว่าต าแหน่งรองอธิการบดีซึ่งก าหนดเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษาเท่านั้น  
แต่ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยืนยันในหลักการดังกล่าว ที่ประชุมจึงไม่ได้มีการแก้ไขในเรื่องนี้แต่อย่างใด 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
 



 - ๙๘ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๔  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และ
จะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท า
หน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้น
จากต าแหน่งด้วย 

ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก หรือส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีผู้อ านวยการเพ่ือให้เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
รวมทั้งก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย และจะ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อผู้อ านวยการจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๒  การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ 

(๓) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ให้มีหัวหน้าส่วนงาน 

คนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีหัวหน้า
ส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่งของ
หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง รวมทั้งอ านาจหน้าที่  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เมื่อหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง พ้นจาก
ต าแหน่งให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าเมื่ อได้แยกเรื่อง

ผู้บังคับบัญชาของคณะและวิทยาลัยไปบัญญัติไว้เป็นมาตราเฉพาะ โดยก าหนดชื่อต าแหน่งเป็นคณบดี
แล้ว ก็สมควรก าหนดชื่อต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ก าหนด
ชื่อต าแหน่งว่า “ผู้อ านวยการ”  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐทั ่วไป (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๔  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ 
อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า ควรต้องก าหนด

ต าแหน่ง “ผู้ช่วยผู้อ านวยการ” ไว้ด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า กรณีของสถาบัน 
ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก เป็นหน่วยงานที่ไม่มีการ
จัดการเรียนการสอน จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการ ที่ประชุมจึงไม่มีการแก้ไขใน
ประเด็นนี้ (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 



 - ๑๐๐ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๕  ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ า 
ส่วนงานนั้น 

ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มี
คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นได้ 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
หรือวิทยาลัย จะต้องมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือท าหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นได้ แต่กรณีของ
สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก สภามหาวิทยาลัย 
อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ ให้ก าหนดองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง  อ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนการประชุม และวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๓  ให้ส่วนงานตามมาตรา ๙ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนจัดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ส่วนงานตามมาตรา ๙ ที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อาจจัด

ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานได้ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นควรก าหนดให้

ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ในกรณีของส่วนงานที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ สถาบัน 
ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักนั้น เมื่อมิได้ก าหนดบังคับ
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ให้ต้องมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานเช่นเดียวกับส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน ก็ควรต้องเปิดช่อง
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าส่วนงานดังกล่าวสมควรจะมีคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานหรือไม่ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๕  ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น 
ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน 

หรือส านัก สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นได้ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่  
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๖  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี 

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกัน
มิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ งอยู่หนึ่ งต าแหน่ งแล้ว  
ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง  แต่ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

การปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งผู้บริหาร 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ าสถาบันหรือส านัก ต้องปฏิบัติหน้ าที่ ได้ เต็ม เวลา โดยจะด ารงต าแหน่ งดั งกล่ าว  
เกินหนึ่งต าแหน่งในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ของตนได้อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากอาจมีความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ท าหน้าที่รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืน จึงได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวสามารถรักษาการแทน



 - ๑๐๒ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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ต าแหน่งอ่ืนได้อีกหนึ่งต าแหน่ง และเพ่ือมิให้มีการรักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนนานเกินสมควร  
จึงได้ก าหนดระยะเวลาให้รักษาการแทนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
ไม่มี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการห้ามด ารงต าแหน่งทางบริหารสองต าแหน่งในขณะเดียวกัน และห้ามผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารมิให้รักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหารอ่ืนเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันจึงได้ก าหนดขึ้นไว้ (รายงาน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๖  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ ได้ เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ งต าแหน่งใน
ขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่ง
อ่ืนได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๗  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบ
อ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่ มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้ รักษาการแทน หรือ 
ผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ในค าสั่งมอบอ านาจ 

การรักษาการแทน 
การมอบอ านาจให้
ปฏิบัติการแทน และ
การมอบอ านาจช่วง  
อ านาจหน้าที่ของ 
ผู้รักษาการแทน 
และผู้ปฏิบัติการแทน 
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบ

อ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทน
ท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในระหว่างที่
รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่ง  
มอบอ านาจ  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความชัดเจนและไม่เกิดปัญหาในการตีความว่าผู้รักษาการแทนหรือ  
ผู้ปฏิบัติการแทนจะมอี านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นหรือไม่เพียงใด 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๔  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการ
แทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่
รักษาการแทน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๗  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือ
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น 
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้  
เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า ความในวรรคสอง 

จะต้องก าหนดค าว่า “กฎ” ไว้ด้วยหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า “กฎ” เป็นค ารวม  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ซึ่งหมายถึง ข้อบังคับและระเบียบ เมื่อความในวรรคสองได้บัญญัติถึงข้อบังคับและระเบียบอยู่แล้ว  
จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดค าว่า “กฎ” ไว้อีก ที่ประชุมจึงไม่มีการแก้ไขในประเด็นนี้ (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

   
 
มาตรา ๔๘  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่บัญญัติให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๕  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๘  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาข้อสังเกตของสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่า การประกัน
คุณภาพและการประเมินตามหมวด ๓ จะต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการไว้ด้วยหรือไม่  
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเป็นเรื่องรายละเอียด  
ที่สามารถก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในข้อบังคับได้ ซึ่งระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัย
อาจมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงไม่ควรก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บท  
ที่ประชุมจึงไม่มีการแก้ไขในประเด็นนี้  (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

มาตรา ๔๙  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณ ฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การประเมินส่วนงาน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินส่วนงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงาน  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แต่ละส่วนงานมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๖  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๙  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๕๐  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตร

การศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพื่อเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

การประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียน
การสอน และการ
วัดผล 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้สภาวิชาการมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการ
สอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยให้สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมิน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
ไม่มี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตามที่ ที่ ป ระชุมมีมติ ให้ เพ่ิ มอ านาจหน้ าที่ ของสภาวิช าการไว้ ในร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ชัดเจน หน้าที่ในการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการ
วัดผลตามหลักสูตร จึงควรก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ (บันทึกการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๐  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน

การสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๕๑  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้บริหาร 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ
ประเมินผล ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารได้ตระหนักว่า
จะต้องมีการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๗  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่

ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรระบุให้ชัดเจนว่ากรณี 

ของหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
หมายความถึง คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก เนื่องจากเป็นหัวหน้าส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้แต่งตั้ง ส าหรับหัวหน้าส่วนงานอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ตามร่างมาตรานี้ อธิการบดีจะเป็น 
ผู้ประเมิน (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ 
ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๑  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๕๒  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ของผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้อธิการบดีมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผล ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ 
ในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๘  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการ
ประเมินในการอุทธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามารถ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณ าของคณ ะกรรมการกฤษฎี กา มีประเด็นอภิปรายว่ า  

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามร่างมาตรานี้ หมายความถึงการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนซึ่งเป็น
การบริหารงานบุคคลทั่วไป และการประเมินเพ่ือพัฒนาบุคลากรซึ่งอาจมีกรณีที่ประเมินไม่ผ่านแล้ว
จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพ้นจากต าแหน่ง จึงได้มีการก าหนดเรื่องการอุทธรณ์ผลการประเมินและการจัด
ให้มีกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานไว้  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นว่า  
เรื่องดังกล่าวสามารถก าหนดไว้ในข้อบังคับได้อยู่แล้ว ประกอบกับแนวทางของบทบัญญัติเรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั่วไป จะไม่ก าหนดเรื่องการอุทธรณ์
และเรื่องกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานไว้ จึงเห็นควรให้ตัดเรื่องการอุทธรณ์และกระบวนการพัฒนา
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคสองและวรรคสามออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๒  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
   

 
มาตรา ๕๓  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชี 

อันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน 
รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของ
รายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 
 
ระบบบัญชี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบบัญชีที่แยกตามส่วนงานซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยมีสมุดบัญชีลงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
และมีการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งให้มีการตรวจสอบภายใน  
เป็นประจ า เพ่ือเป็นหลักประกันและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๙  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  

แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของทรัพย์สิน หนี้สิน  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  
และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๕๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบ
การด าเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาข้อสังเกตของ

กระทรวงการคลังที่เสนอให้เพ่ิมเติมว่าการจัดท าระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี และเสนอให้แก้ไขเรื่องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีจากที่ให้เป็นไปตาม 
“มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป” เป็น “มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด” โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเพ่ิมเรื่องการจัดท าระบบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดีตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับข้อสังเกตที่ให้แก้ไขเรื่องมาตรฐานการบัญชีนั้น 
ที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นไปตามแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐทั่วไป  นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขถ้อยค าจากค าว่า “ทรัพย์สิน” เป็น “สินทรัพย์” 
เพ่ือให้เป็นไปตามค าศัพท์ในทางบัญชี (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครัง้ที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการในร่างมาตรานี้แล้วเห็นว่า กรณีนี้ 
เป็นเรื่องการตรวจสอบภายในซึ่งไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี โดยในทางปฏิบัติ อธิการบดีจะตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีต่อไป โดยไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ  
ส่วนราชการที่ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หลักการในร่างมาตรานี้จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการตรวจสอบแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงเห็น
ควรให้ตัดบทบัญญัติในร่างมาตรานี้ออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๓  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตาม 

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตาม
ประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็น
ที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๕๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชี

รายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญช ี

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

การจัดท างบการเงิน 
และบัญชีรายรับและ
รายจ่าย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่ง
ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่าย 

ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลังที่เสนอให้แก้ไขระยะเวลาในการจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชี จาก “เก้าสิบวัน”  
เป็น “หกสิบวัน” แล้ว เห็นควรให้คงระยะเวลาตามร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เนื่องจาก
เป็นไปตามแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั่วไป (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่าย 

ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๕๕  ให้ ส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ

บุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

การตั้งผู้สอบบัญชี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีอย่างแท้จริงหรือเป็นที่ยอมรับของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในเรื่องบัญชี ให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๑  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่ ง 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ทุกรอบปี
บัญชี และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมให้ตัดความในตอนท้ายว่า 

“และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี” ออก 
เนื่องจากเป็นถ้อยค าที่มีความซ้ าซ้อนกับความในตอนต้น (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๕  ให้ ส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่ ง 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี
บัญชี 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๕๖  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุด

บัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ 
ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกให้
ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 
เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

อ านาจของผู้สอบบัญชี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ 
เรียกให้ส่งสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  เพ่ือรับรอง
การท าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีให้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เพราะเป็นการด าเนินงานที่มีการ
ก้าวล่าวไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลและสิทธิในตัวบุคคล 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๒  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๖  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๕๗  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชี
และการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน 
สิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น 
แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและ
แผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

การจัดท ารายงาน 
ผลการสอบบัญชี 
และการเงิน 
 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี โดยมหาวิทยาลัยต้องเผยแพร่รายงาน
ประจ าปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  
พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป  เพ่ือเป็น
เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยและความถูกต้องของการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สอบบัญชีอีกทางหนึ่ง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๓  ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล  
บัญชีท าการและบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๗  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล  

บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๕๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
อธิการบดีเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้อธิการบดีต้องมีหน้าที่ตามที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติไว้ เช่น ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
หมวด ๕ 

การก ากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแล

โดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

 
 
 
 
อ านาจหน้าที่ 
ของรัฐมนตรี 
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ในกรณีที่ มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับและดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นผู้ประสานความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ

ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิด 
ความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๖๐  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

การเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวิธีการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  เพราะรัฐมนตรีเป็นผู้ประสาน 
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดให้รัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๗  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๐  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

   
 

มาตรา ๖๑  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ของคณาจารย์ประจ า 
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สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และการแต่งตั้ง
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๘  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนอีกได้ 

โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไมม่ีประเด็นอภิปราย 
๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๑  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ 
โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๒  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและ

ความช านาญ เป็นพิ เศษและพ้นจากต าแหน่ งไปโดยไม่ มีความผิด  
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ 
และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ่ือเป็นการยกย่องบุคคล  
โดยได้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ใน
ข้อบังคับด้วย  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๙  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญ 

เป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๒  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญ 

เป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวโยงถึงมาตรา ๒๕ 

(๖) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เพ่ิมเติมให้สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วย โดยมีผู้อภิปรายว่า ต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เป็นการแต่งตั้งเพ่ือเป็นเกียรติยศ จึงไม่จ าเป็นต้องเสนอผ่านสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเรื่องความ
เหมาะสมในเชิงวิชาการ เนื่องจากผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจะต้องเป็น
ศาสตราจารย์มาก่อนซึ่งเป็นต าแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นว่า ศาสตราจารย์
เกียรติคุณเป็นต าแหน่งที่ส าคัญโดยแต่งตั้งให้กับผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์บางคนที่มีความ
เหมาะสมเท่านั้น ในการพิจารณากลั่นกรองจึงควรมีความเข้มข้นโดยให้สภาวิชาการพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นในการแต่งตั้งและถอดถอนก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๖๓  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งจากผู้ซึ่ งมิ ได้ เป็นผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย  
โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์พิเศษ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นศาสตราจารย์
พิเศษ เพ่ือเป็นการยกย่องบุคคลนั้น ๆ โดยให้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ในข้อบังคับด้วย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๐  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

จากผู้ที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่ งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ พิเศษ  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๓  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

จากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๔  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์
พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้
เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน า
ของคณบด ี

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
และอาจารย์พิเศษ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และให้ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้
เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือเป็นการยกย่องบุคคลนั้น ๆ โดยให้
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ในข้อบังคับ
ด้วย  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๑  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้

เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้   
โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า 
ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมแก้ไขให้การแต่งตั้ง 

รองศาสตราจารย์ พิ เศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษแต่งตั้ งจากผู้ที่ มิ ได้ เป็นผู้ปฏิบัติ งาน  
ในมหาวิทยาลัย โดยไม่จ ากัดเฉพาะคณาจารย์ประจ าเท่านั้น เพราะเป็นต าแหน่งทางวิชาการ  
ที่ทางมหาวิทยาลัยประสงค์จะให้แก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก อีกทั้งคณาจารย์ประจ าสามารถ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้อยู่แล้ว (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตัดความที่ก าหนดให้การแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษต้องให้หัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนะน าก่อน 
โดยก าหนดให้แต่เฉพาะคณบดีเป็นผู้ให้ค าแนะน า เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
หัวหน้าส่วนงานเรียกว่า คณบดี (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖  
วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๔  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้

เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดย
ค าแนะน าของสภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของคณบดี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๕  บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิ เศษ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  หรือผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พิ เศษ  ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้า
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็น 
ค าน าหน้านาม 
เพื่อแสดงวิทยฐานะ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ  ศ. (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  ศ. (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านาม

ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

อักษรย่อของ 
ค าน าหน้านาม 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป เพ่ือเป็นการยกย่องและให้สิทธิบุคคลนั้น ๆ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๒  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการ
ดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ  ศ. (เกียรติคุณ) 
ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
รองศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
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การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่ง 
ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้ตัดกรณีการใช้

ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไปตามวรรค
หนึ่งออก เพราะเป็นต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นในแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้รับทราบกันโด ยทั่วไป 
ประกอบกับต าแหน่งที่จะใช้เป็นค าน าหน้านามควรเป็นต าแหน่งที่สอดคล้องกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖  นอกจากนี้ การใช้
ค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ก าหนดไว้ในวรรคสามโดยให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๕  บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะ
ได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ  ศ. (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่ง 

ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ 

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการว่า ในทางปฏิบัติควรรักษาคุณภาพ 
และมาตรฐานการคัดเลือกและมีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ
และความเหมาะสมอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะเป็น
ทรัพยากรส าคัญของมหาวิทยาลัยและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ (บันทึกการประชุม
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
หมวด ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๖๖  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก  เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  บ. 

 
 
 
 
 
ชั้นปริญญาและ 
อักษรย่อของ 
ชั้นปริญญา 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีปริญญาสามชั้น คือ ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต และปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๓  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า  มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  บ. 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๖  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า  มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  บ. 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 



 - ๑๒๖ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๖๗  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 
ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การให้ปริญญา 
อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย โดยการก าหนดปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และ
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดรับกับการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๔  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด 
เเละจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้แก้ไขโดยก าหนดให้

มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถาบันด้วย นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แต่เฉพาะสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย
อ่ืน  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการจัดการศึกษาร่วมกั บ
สถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอ่ืนตามมาตรา ๑๒ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖ ๗   มห าวิท ยาลั ยมี อ าน าจ ให้ ป ริญ ญ า อนุ ป ริญ ญ า ห รือ

ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา 



 - ๑๒๗ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  
เเละจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้

ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

ปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งและอันดับสอง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้   
เพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นเกียรติประวัติให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๕  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
 



 - ๑๒๘ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๖๙  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้
มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเฉพาะวิชา 

ประกาศนียบัตร 
ชั้นต่าง ๆ และ
อนุปริญญา 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 
ชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน  
และอนุปริญญาได ้เพ่ือให้สอดรับกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๖  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 

ชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ก่อนถงึขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๙  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 

ชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์

แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญา
นั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ปริญญากิตติมศักดิ์ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ เพ่ือเป็นการยกย่องบุคคล 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๗  มหาวิทยาลัยมี อ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่บุ คคลซึ่ ง 

สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้เพิ่มเติมคุณสมบัติของ

ผู้ที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ว่า นอกจากจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมด้วย  
นอกจากนี้ ได้ตัดบทบัญญัติที่ก าหนดห้าม “ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย” ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ออก โดยก าหนดห้ามไว้แต่เฉพาะต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท่านั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในมหาวิทยาลัยได้ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที ่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะ

หรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจก าหนดให้มีครุย
ประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่ง
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ ง 
จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่ง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ  
เพ่ือแสดงวิทยฐานะของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งสามารถ
ก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือ
คณาจารย์  ทั้งนี้ ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการ
ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ
เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร และอาจ
ก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหารหรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  
โดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ

เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 
และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย 

หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อ
การค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

ตรา เครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ์  
ของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์  

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและเพ่ือไว้ใช้เป็นสิ่งที่แทนความเป็นมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งหากบุคคลใด ใช้ตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์นั้น ๆ เพ่ือการค้า หรือที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้ 
สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาต  
เป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้ 
สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาต  
เป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๓  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ 

เค รื่ อ งหมาย หรือ เค รื่ อ งแต่ งกายของนั กศึ กษาและผู้ ปฏิ บั ติ งาน 
ในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแต่งกาย 
ของนักศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย 
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย

ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ เพ่ือให้แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มี เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ 
เครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๓  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ 

เครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๗๔  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย

ประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตน 
ไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ
หรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
โทษของการใช้ครุย  
เข็มวิทยฐานะ 
เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย  
เครื่องแต่งกาย หรือ
แสดงด้วยประการใด ๆ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ ง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิ 
ที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในระดับต่าง ๆ  
หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ โดยได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ 
หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระท าดังกล่าว 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๑  ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใด
ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อ
ว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๔  ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใด
ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้
บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็น
สีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

ปลอม ท าเลียนแบบ 
หรือการใช้ตรา 
เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
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(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ 

(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดย
ฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสอง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม 
(๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือผู้ที่ใช้ หรือท าให้ปรากฏ 
ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้า
ใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสอง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระท าดังกล่าว 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๒  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษ 

ตาม (๒) แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ  

(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสอง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษ 
ตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 

ภาระผูกพั น  งบประมาณ  และรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
การโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ  
หนี้ ภาระผูกพัน 
งบประมาณ  
และรายได้ตาม
กฎหมายเดิม 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ 
และรายได้ของมหาวิทยาลัยราชแม่โจ้ในปัจจุบัน มาเป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาติดขัดในด้านต่าง ๆ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๓  ให้ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน 

งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๖  ให้ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน 

งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๗๗  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

รองรับนายก 
สภามหาวิทยาลัย  
อุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ
ตามกฎหมายเดิม 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้การท างานของสภามหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๕  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ภารกิจหรือสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีการอภิปรายว่าสมควร

ก าหนดรองรับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งด้วยหรือไม่ เนื่องจากได้
มี การรองรับการปฏิบั ติหน้ าที่ ของนายกสภามหาวิทยาลั ย  อุปนายกสภามหาวิทยาลั ย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้อยู่แล้ว ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสมควรก าหนดไว้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
ในการตีความต่อไป (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี  
ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และเห็นควรก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
โดยไม่ต้องระบุว่า “จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ” เพราะกรณีที่ภารกิจส าเร็จแล้วก็ไม่ต้องมีการ
ด าเนินการใดต่อไป (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี  
ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๗  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคับ  ท าหน้ าที่ ต ามที่ ได้ รับมอบหมายต่อไปจนกว่า 
สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๘  ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภา

คณาจารย์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นประธานสภา
พนักงานและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

รองรับประธาน 
สภาคณาจารย ์
และกรรมการ 
สภาคณาจารย ์
ตามกฎหมายเดิม 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การด า เนิ น งาน ของสภ าพ นั ก งาน ต ามวรรคหนึ่ ง  
ให้ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และกรรมการสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ มีส่วนร่วมในกิจการของสภาพนักงานด้วย 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดผู้ท าหน้าที่ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน โดยให้
ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากได้ก าหนดให้
มี “สภาพนักงาน” เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพียงองค์กรเดียว และ
ก าหนดให้ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง มีส่วนร่วมในกิจการของสภาพนักงานด้วย เพ่ือให้การท างานของสภาพนักงานสามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแม้จะไม่มีอยู่แล้ว 
ตามกฎหมายฉบับนี้ กย็ังมีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ของสภาพนักงานได้ตามบทเฉพาะกาล  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๗  ให้ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ และ
ประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประธาน
กรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙  
เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจการของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเท่าเทียมกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้มีการหารือถึงปัญหา

หากมีการรองรับทั้งประธานสภาคณาจารย์และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างตาม
กฎหมายเดิม ว่าจะก าหนดให้บุคคลใดขึ้นมาเป็นประธานสภาคณาจารย์ตามกฎหมายใหม่  
ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวจะก าหนดไว้ในข้อบังคับอยู่แล้วว่า ให้ประธาน  
สภาคณาจารย์เป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ส่วนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างเป็นรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทเฉพาะกาลจึงไม่ควรรองรับองค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แม่บท แต่ควรก าหนดเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเพราะเป็น
องค์กรที่มีความส าคัญและมีผลกระทบกับประชาคมในมหาวิทยาลัย (บันทึกการประชุมและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยใน
ส่วนของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างนั้น ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ว่าด้วยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดตั้งสภานั้น ๆ ขึ้น  
ให้ชัดเจน (บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๘  ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน 
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ มีส่วนร่วม
ในกิจการของสภาคณาจารย์และพนักงานด้วย (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติให้ชื่อ “สภาคณาจารย์และ

พนักงาน” เป็น “สภาพนักงาน” เพ่ือให้ถูกต้องตามชื่อสภา สอดคล้องกันทั้งฉบับ (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๗๙  ให้ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
และปฏิบั ติหน้ าที่ ต่อ ไปจนกว่าจะมีคณ ะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่ งปีนับแต่ วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

รองรับประธาน
กรรมการและ
กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายเดิม 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดรองรับประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ซึ่งด ารงต าแหน่งในปัจจุบันให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 

  
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๖  ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการใน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๙  ให้ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๘๐  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และส่วนงานภายในที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๑๐ 

รองรับส่วนราชการ 
และส่วนงานภายใน 
ที่สภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายเดิม 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดรองรับส่วนราชการและส่วนงานงานภายในเดิมที่สภามหาวิทยาลัย 

ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ส่วนงานใหม่ เพ่ือให้การท างานของส่วนงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๔  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นว่าส าหรับกรณีของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติก าหนดระยะเวลาให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้ง  
ส่วนงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพราะการด าเนินการต่างๆ ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้มีการออกฎหมายล าดับรองอยู่แล้ว (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่ากรณีส่วนงานภายใน
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดตั้งขึ้นนั้น หมายถึงส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหาร  
ส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสามารถเข้าใจได้อยู่แล้วโดยไม่จ าเป็นต้องระบุว่าเป็นส่วนงานภายใน
ตามกฎหมายดังกล่าว (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี 
ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๐  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๑๐ 
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๘๑  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

 

รองรับอธิการบดี 
รองอธิการบดี
และผู้ช่วย
อธิการบดี  
ตามกฎหมายเดิม 
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ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งรองอธิการบดี และผู้ ช่ วยอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 

ใน ก รณี ที่ ผู้ ด า ร งต า แ ห น่ งอ ธิ ก า รบ ดี  รอ งอ ธิ ก า รบ ดี  
หรือผู้ช่วยอธิการบดีเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน
ส ถ าน ภ าพ ม า เป็ น พ นั ก งา น ม ห า วิ ท ย าลั ย ต าม พ ระร าช บั ญ ญั ติ นี้ 
โดยท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือ
ครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรองรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
หากไม่แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลา ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง  เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว ข้าราชการ
ก็จะค่อย ๆ หมดไป ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารก็ควรต้องเปลี่ยนสถานภาพก่อน เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มั่นใจในระบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระ 

ในกรณีที่ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่ งเป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บั งคับกับผู้ด ารงต าแหน่ ง 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีโดยอนุโลม 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมไดพิ้จารณาประเด็นเรื่อง

วาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริงว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จึงไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติรองรับ
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กระบวนการสรรหาอธิการบดี (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และเห็นว่าควรก าหนดให้การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
ต้องท าเป็นหนังสือเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแสดงเจตนา ส าหรับการก าหนดให้รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดีต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพด้วยหรือไม่นั้น ที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่อง  
สุดแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร ซึ่ งผู้ แทนมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ยืนยันหลักการให้ 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ยด้วย (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๑  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ 
ครบวาระ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี 
เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ 
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สมาชิกสภานิ ติบัญ ญั ติ แห่ งชาติมี ข้ อสั งเกตว่ า การก าหนดให้ อธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในหกสิบวัน หากสิ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง ซึ่งบางมหาวิทยาลัยใช้บทบัญญัตินี้ เฉพาะอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น  
(การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อสังเกตของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพิจารณาบทบัญญัติของมหาวิทยาลัยอ่ืนประกอบด้วย  
โดยมีการอภิปรายว่า เหตุผลของการไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพไม่ใช่เรื่องการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นพึงจะได้รับ เช่น จ านวนเงิน
บ าเหน็จบ านาญที่ ได้รับ  ณ  ขณะนั้นน้อยหรือไม่คุ้ มค่า แม้ว่าจะได้ อัตราเงิน เดือนที่ สู งขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีอาจจะมีปัญหาในการหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ยาก  
ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีในปัจจุบันส่วนใหญ่  
มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ประกอบกับเมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัย  
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ในก ากับของรัฐแล้วก็ควรเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรที่เป็นข้าราชการให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยเร็ว ร่างมาตรานี้จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๘๒  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก 

และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง
จะพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง
รองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เม่ือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

รองรับคณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก 
และหัวหน้าส่วน
งานภายใน  
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
รองและผู้ช่วย 
ของผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว
ตามกฎหมายเดิม 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรองรับผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงาน
ภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระ และในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานภายในเป็นข้าราชการต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่แสดงเจตนา
ภายในก าหนดเวลา ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปลี่ยนสถานะจาก
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ มาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว ข้าราชการก็จะค่อย ๆ  
หมดไป ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารส่วนงานก็ควรต้องเปลี่ยนสถานภาพก่อน เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามั่นใจ
ในระบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗ ๘   ให้ ผู้ ด า รงต าแหน่ งคณ บดี  รองคณ บ ดี  ผู้ อ าน วยการ  

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือส านัก หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
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ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานภายในและรองหัวหน้า  
ส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติและจัดตั้ง
ขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็น
หนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยและมีค าสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะครบวาระที่เหลืออยู่ แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้พ้นจากต าแหน่ง 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ตัดต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีออก เพราะในร่างมาตรานี้จะไม่รองรับต าแหน่งประจ าที่ไม่มีวาระ 
และระยะเวลาในการแสดงเจตนาอาจก าหนดระยะเวลาเช่นเดียวกับกรณีของอธิการบดีคือหกสิบวัน 
อีกทั้งให้รับไปตรวจสอบรูปแบบของการก าหนดถึงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของต าแหน่งเหล่านี้ว่าควร
ก าหนดไว้เช่นนี้หรือไม่ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่าปัจจุบันไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน เพราะไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการที่เป็น “สถาบัน” ตามนัยมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส าหรับหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยในปัจจุบันนั้น
เป็นการตั้ งส่วนงานภายในที่ เทียบเท่ าคณะเท่านั้น และส าหรับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  - แพร่  
เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ก็เป็นส่วนงานภายในที่เทียบเท่าคณะ โดยมี
ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ คณบดีและผู้อ านวยการ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วย
ส่วนมากมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว จึงควรก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๒  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้า 

ส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย 
ของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
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พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ  เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่ งดังกล่าว 
ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีข้อสังเกตว่า การก าหนดให้คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก และหัวหน้าส่วนงานภายใน รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในหกสิบวัน หากสิ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง ซึ่งบางมหาวิทยาลัยใช้บทบัญญัตินี้เฉพาะอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ประกอบ
กับบางต าแหน่งไม่ได้เป็นต าแหน่งตามวาระแต่เป็นต าแหน่งประจ า การก าหนดให้เปลี่ยนสถานภาพ
ภายในหกสิบวัน อาจเป็นการลิดรอนสิทธิมากเกินไป (การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อสังเกตของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพิจารณาบทบัญญั ติของมหาวิทยาลัยอ่ืนประกอบด้วย  
โดยมีการอภิปรายและได้รับฟังค าชี้แจงของผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ชี้แจงชี้แจงร่างมาตรา ๘๑ 
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่มีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติมอีก (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
มาตรา ๘๓  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 

คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นวาระการด ารง
ต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

การนับวาระ 
การด ารงต าแหน่ง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
เพ่ือป้องกันมิให้มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการนับวาระของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในภายหลัง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๗   การนับวาระการด ารงต าแหน่ งของอธิการบดี  คณ บดี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
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คณะ วิทยาลัย หรือส านัก ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ตัดความว่า 

“ผู้อ านวยการส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ” ออก เพ่ือให้
สอดคล้องกับการให้แก้ไขให้ส่วนงานที่เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย มีหัวหน้าส่วนงานเรียกว่า 
“คณบดี” และให้ตัดค าว่า “ผู้อ านวยการสถาบัน” ออก เพราะปัจจุบันไม่มีต าแหน่งดังกล่าว 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่มีส่วนราชการที่ เป็น “สถาบัน” ตามนัยมาตรา ๗ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่มีการจัดตั้ง “สถาบัน” ที่เป็นส่วนงาน
ภายในที่มิใช่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ส าหรับคณบดีนั้น จะหมายความถึงคณบดีของคณะ และคณบดีของวิทยาลัยด้วย   
ทั้งนี้ ร่างมาตรานี้จะรองรับเฉพาะต าแหน่งที่มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่านั้น ส าหรับผู้ด ารงหัวหน้า
ส่วนงานที่ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดียังสามารถด ารงต าแหน่ง
ต่อไปได้ และหากต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงส่วนงาน บุคคลดังกล่าวก็ต้องได้ด ารงต าแหน่งในระดับ  
ที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม (บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๓   การนับวาระการด ารงต าแหน่ งของอธิการบดี  คณ บดี 

ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นวาระการ
ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ประชุมได้พิจารณาสอบถามว่า  

เหตุใดต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก”  
มีการก าหนดไว้ในร่างมาตรานี้ แต่เหตุใดไม่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๘๒ ด้วย ซึ่งผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงว่า ร่างมาตรา ๘๒ เป็นการก าหนดรองรับผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่มีส านัก ศูนย์ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดรองรับต าแหน่งดังกล่าวไว้ แต่ส าหรับร่างมาตรา ๘๓  
เป็นการก าหนดการนับวาระของผู้ด ารงต าแหน่งใหม่ที่จะมีขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงไม่มี
การขัดแย้งหรือตกหล่นแต่ประการใด  

ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตัวอย่างกรณีหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเดิม และต่อมาจะได้มีการเปลี่ยนสถานะส่วนงานภายในนั้นเป็นคณะ สถาบัน หรือส านัก 
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ว่าผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานภายในจะสามารถนับวาระต่อเนื่อง



 - ๑๔๙ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ตามมาตรานี้ได้หรือไม่ ซึ่งกรรมาธิการฯ จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
ที่ประชุมว่า การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายเดิมจะมีโครงสร้างที่สามารถจัดให้มี
สถาบัน ส านัก หรือศูนย์ได้ แต่ปัจจุบันไม่ได้มีส่วนงานดังกล่าว ส าหรับส่วนงานภายใน เช่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีฐานะเป็นเป็นส่วนงานที่
เทียบเท่าคณะตามกฎหมายปัจจุบัน และกรรมาธิการฯ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้
ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
มีรูปแบบเป็นคณะและได้มีการจัดการเรียนการสอน เพียงแต่ปัจจุบันไม่ได้เรียกว่าคณะ และไม่มี  
การใช้ค าว่า “คณะ” น าหน้า มีระบบการสรรหาผู้บริหารในรูปแบบเดียวกับคณบดี แต่เรียกว่า 
“ผู้อ านวยการ” และมีส านักที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ๔ ส านัก ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิจัย ส านักหอสมุด และส านักบริการวิชาการ ซึ่งในอนาคตอาจมีการจัดตั้งเป็นคณะต่อไป 
ภายหลังจากที่ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือป้องกัน
ปัญหาในการตีความที่ อาจ เกิดขึ้ น ในอนาคต เห็ นควรบันทึ ก เพ่ื อ เป็ น เจตนารมณ์ ในชั้ น 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญว่า ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และ
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นส่วนงานที่เทียบเท่าคณะตามกฎหมาย
ปัจจุบัน ในกรณีมีการปรับโครงสร้างใหม่ตามกฎหมายนี้เป็นคณะให้นับวาระของผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวต่อเนื่องกันไปตามมาตรานี้ โดยไม่จ าเป็นต้องปรับแก้ร่างมาตรานี้  (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

มาตรา ๘๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
ประจ าส านัก คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
เลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และด ารง
ต าแหน่ งอยู่ ใน วันก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคับ  ท าหน้ าที่
คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือก
จนก ว่าจะได้ มี การแต่ งตั้ งหรือ เลื อกคณ ะกรรมการขึ้ น ให ม่ตาม
พระราชบัญ ญั ตินี้ ซึ่ งต้ องไม่ เกินหนึ่ งร้ อยแปดสิบ วันนับแต่ วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

รองรับคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ า 
ส านัก คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน
ภายใน และ
คณะกรรมการอื่น
ตามกฎหมายเดิม 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรองรับคณ ะกรรมการประจ าคณ ะ คณ ะกรรมการประจ าส านั ก 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน และคณะกรรมการอ่ืน ให้ท าหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการ
แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 



 - ๑๕๐ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๘๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส านัก และ
คณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น 
หรือท าหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจง

ยืนยันว่า เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ จะมีการเสนอเรื่องการแบ่งส่วนงานไว้ในวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในทันที ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติว่า
จะไม่มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานใหม่แต่อย่างใด (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าส านัก 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ า  
ส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่ตามที่ ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ งห รือเลือก
คณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่ งต้องไม่ เกินหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๘๕  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙  
อยู่ ใน วันก่อน วันที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ  เป็นศ าสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุณ  ศาสตราจารย์พิ เศษ  รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

รองรับ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
ตามกฎหมายเดิม 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ให้ ผู้ ซึ่ ง เป็ นอาจารย์พิ เศษของมหาวิทยาลั ยแ ม่ โจ้ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ศาสตราจารย์ พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พิ เศษ และอาจารย์  ยังคงเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์พิเศษต่อไปจนครบเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เพ่ือเป็นการรองรับสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้คงอยู่ต่อไปแม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จะเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้วก็ตาม 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๘  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชี้แจงว่า 

ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ แต่เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่มีการก าหนดอยู่ใน
กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประชุมจึงให้คงต าแหน่งดังกล่าวไว้เพราะอาจมีการแต่งตั้งขึ้น
ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๕  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ ผู้ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ พิ เศษของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๘๖  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙  
มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
และพนักงานราชการดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนผ่าน
มหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น า
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบั น อุดมศึ กษ า ระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยลู กจ้ าง 
ของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
มาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้
บั งคับ ได้ ด้ วยเหตุ ใด  ให้ การด า เนิ นการในส่ วนที่ ไม่สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับ
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

การโอนบุคคลากร
ตามกฎหมายเดิม 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้โอนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดิมมาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังคงสถานะเดิมของบุคลากรเหล่านั้น และก าหนดเกี่ยวกับระบบ  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของงบบุคลากรให้เป็นไปตามเดิม รวมทั้งก าหนดระบบกฎหมาย 
ที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยจาก 
ส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๙  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของ
ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง 
และสิทธิ ในการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา เปลี่ยนสถานภาพ  
หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
และพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการและพนักงานราชการดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนผ่านมหาวิทยาลัย  
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ าและ
เงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องและให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้
บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ก าหนด 

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานตามกฎหมายเดิมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นไปตาม
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แนวทางของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน (บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๖  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน

ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ื อประโยชน์ ในการบริห ารงานบุ คคลของข้ าราชการ ลู กจ้ างของ 
ส่วนราชการ และพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานราชการดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน
ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าและเงินอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามา  
ใช้บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๘๗  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตาม

มาตรา ๘๖ ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็น
หนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ทันที แล้วแต่กรณี 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็น
หนั งสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑ ) แต่ ไม่ เกินห้ าปีนับแต่ วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้

การแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพ 
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ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้
โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็น
หนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้น
เข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุท างานได้ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และเม่ือได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖  
ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลาที่ได้แสดงเจตนา เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของบุคลลากรจากข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยโดยความสมัครใจ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๐  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙ ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินห้าปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 
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(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลั ยตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ โดยท า เป็ นหนั งสื อภ ายหลั งก าหนด เวลาตาม  (๒ )  
ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตรา 
ที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริม 
และสนับสนุนข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาตาม (๑) หรือ (๒) 
ได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่ เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นควรให้ตัดความ 

ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นแบบการเขียน
เดิมของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบรุ่นแรก ๆ ที่บุคลากรไม่ยอมเปลี่ยนสถานภาพ 
แต่ในปัจจุบันไม่มีปัญหาในกรณีนี้แล้ว (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ 
วันจันทร์ ที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙) และให้ เพ่ิมความตอนท้ายวรรคสามให้ครบถ้วนเป็น  
“ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
การนั้น” (บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ส าหรับใน (๓) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่าไม่จ าเป็นต้องระบุความว่า 
“โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน” เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 
ประกอบกับเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปออกข้อบังคับเพ่ือด าเนินการบรรจุบุคคลกลุ่ มนี้อยู่แล้ว 
จึงสามารถน าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไปก าหนดไว้ในข้อบังคับได้   (บันทึกการประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และบันทึก
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๗  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖ ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทันที 
แล้วแต่กรณี 

 



 - ๑๕๗ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกิน 
ห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลั ยตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ โดยท า เป็ นหนั งสื อภ ายหลั งก าหนด เวลาตาม  (๒ )  
ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะ
บรรจุท างานได้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
เมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖ ซึ่งมิได้รับการบรรจุ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะ 
ความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเดน็อภิปราย 
 
มาตรา ๘๘   ผู้ ซึ่ งมหาวิทยาลัยบรรจุ เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๘๗ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

รองรับเงินเดือน  
ค่าจ้าง สวัสดิการ  
และประโยชน์ 
ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของผู้เปลี่ยนสถานภาพ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรองรับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ 
ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ต้องได้รับไม่น้อยกว่า 
ที่เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี  เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้บุคลากรต้องการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน เพราะสิทธิประโยชน์ไม่ได้น้อยไปกว่าตอนเป็นข้าราชการ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๐  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙ ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินห้าปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัย
เห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ 
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและ
สนับสนุนข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาตาม (๑) หรือ (๒) ได้รับ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้น าหลักการ 

ในร่างมาตรา ๘๐ วรรคสาม กรณีที่ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ของผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยว่าต้องได้รับไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเปลี่ยนสถานภาพ 
มาก าหนดแยกเป็นมาตราเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับ
ฉบับอ่ืน (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๘  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ  
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๘๙  ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ ให้ถือว่าเป็นการ
ให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่ งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๗ ให้ถือ
ว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่ ง เป็ นสมาชิกกองทุ นบ าเหน็ จบ านาญ
ข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการ
แล้ว ในกรณี เช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะ
ข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ 
และเงินผลประโยชน์ อ่ืนที่ ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ผลของการแสดง
เจตนาเปลี่ยน
สถานภาพ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดผลของการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างของส่วน
ราชการ ดังนี้ (๑) กรณีข้าราชการ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบ
ต าแหน่ง ท าให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญในทันที และกรณีที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
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บ านาญข้าราชการให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้ รวมทั้งผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการ
บ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิ 
ที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ (๒) กรณีลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบต าแหน่งและให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง และกรณีที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้มีสิทธิได้รับการนับระยะเวลาการเป็น
สมาชิกต่อเนื่องกันได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๓  ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๘๐ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่
กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง 
และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิ
ขอเป็นสมาชิกต่อไปได้ แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และ
มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน
ด้วยความสมัครใจ 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้า
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
ผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้ชี้แจงว่า “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของทางราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เป็น
กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ส่วน “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น” เป็นกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเฉพาะส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ดังนั้น เมื่อลูกจ้างประจ า 
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ของทางราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการโอนเงินจาก “กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของทางราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มาเข้า “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น” เพ่ือให้มีการนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ ส าหรับกรณีของผู้ที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกัน
เพราะสามารถเป็นต่อได้อยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานภาพแต่อย่างใด แต่ส าหรับลูกจ้างประเภทอ่ืนนั้น
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดให้เข้าระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

กรณีข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วว่า เนื่องจาก
เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ข้าราชการแล้ว ก็ย่อมขาดจากความเป็นสมาชิกของ กบข. ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ แต่เนื่องจากร่างมาตรานี้ต้องการยกเว้นกฎหมายกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ จึงต้องก าหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วมีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปได้ โดยต้องมีการแสดงเจตนาว่าขอเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป  ทั้งนี้ หากตัดค าว่า “ขอ” ออก 
อาจเหมือนเป็นการบังคับให้ข้าราชการต้องเป็นสมาชิก กบข. ต่อไปหรือเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป  
โดยอัตโนมัติ จึงควรคงค าว่า “ขอ” ไว้ (บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙าคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘๙  ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก
หรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๗ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง 
และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิ
ขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมี
สิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน
ด้วยความสมัครใจ 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ ว หากได้ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
และสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม  
เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของ  
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลา
การเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



 - ๑๖๒ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๙๐  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือ
พนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๖ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๑ 
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้าง 
ที่ มีอยู่ เดิม มิให้ เสียไปเพราะเหตุที่ โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือ 
ไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

รองรับสิทธิในการ
เข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  
และสิทธิในการ
เลื่อนต าแหน่ง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรองรับสิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่ง
ไม่ให้เสียไปเพราะการโอนบุคลากรหรือการเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพ เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้มีการโอนหรือเปลี่ยนสถานภาพมากยิ่งขึ้นเพราะสิทธิเดิมที่เคยมีอยู่ไม่ไดเ้สียไป 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๙  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้  พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ  
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานราชการ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง 
และสิทธิ ในการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา เปลี่ยนสถานภาพหรือ  
ไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
และพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการและพนักงานราชการดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนผ่านมหาวิทยาลัยโดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ าและเงิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
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กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้
บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มาตรา ๘๒  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง และได้รับ

ค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

สิทธิในการด ารงต าแหน่ง การเข้าสู่ต าแหน่ง และการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง มิให้เสียไปเนื่องจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ตัดความ 

ในร่างมาตรา ๘๒ ออก เนื่องจากผู้ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะต้องถูกโอนมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยดังเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนสถานภาพใด ๆ ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการโอน
บรรดาบุคคลากรอยู่แล้ว (มาตรา ๘๖) แต่ให้น าหลักการรองรับสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ไปก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๗๙ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  ต่อมา จึงได้มีการน าหลักการของร่างมาตรา ๗๙ และร่างมาตรา ๘๒ 
มาปรับปรุงเป็นสองมาตรา คือ มาตรา ๘๖ (การโอนบุคลากร) และมาตรา ๙๐ (รองรับสิทธิในการ 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่ง) (บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) และที่ประชุมมีการพิจารณาค าว่า 
“พนักงานที่โอนมา” หมายถึงพนักงานทั้งสองประเภท คือ ๑) พนักงานราชการ และ ๒) พนักงาน
มหาวิทยาลัย เพราะต้องการอ้างถึงพนักงานทั้งสองประเภทดังกล่าว และการก าหนดเป็นค ารวมว่า 
“พนักงาน” ก็สอดคล้องกับกฎหมายมหาวิทยาลัยฉบับอ่ืน ๆ แล้ว (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙๐  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนัก งานที่โอนมาตามมาตรา ๘๖  
หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่ง 
ของลูกจ้างที่มีอยู่เดิม มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพ  
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๙๑  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้าง 

ของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากร
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้
ส าหรับต าแหน่งนั้นมาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอน
งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 

การยุบเลิกต าแหน่ง 
และโอนอัตรา
ต าแหน่ง เงิน
งบประมาณ
แผ่นดินประจ า
อัตรา และงบ
บุคลากรมาเป็น
ของมหาวิทยาลัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้การยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการที่ว่างลง  
และให้โอนอัตราต าแหน่ง เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา และงบบุคลากรส าหรับต าแหน่งที่ยุบเลิก 
มาเป็นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยยังคงได้รับอัตราต าแหน่งและงบประมาณที่เกี่ยวข้องไป
บริหารจัดการบุคลากรต่อไปได้ เพียงแต่มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถบรรจุบุคลากรใหม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการได้อีก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะไม่ใช่ส่วนราชการแล้ว 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่ง
นั้นและให้โอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ าและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของ
มหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ

ต าแหน่งพนักงานราชการที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังมีเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าอัตรา  
เนื่องจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการฯ ก าหนดให้พนักงานราชการ 
มีได้เฉพาะในส่วนราชการเท่านั้น ในกรณีของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ  รัฐจึงมิได้จัดสรร
งบประมาณในส่วนนี้ให้  แต่อย่างไรก็ดี พนักงานราชการที่มีอยู่ก็ย่อมจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
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โดยยังคงมีสิทธิตามเดิมเท่าที่อายุสัญญาเหลืออยู่ตามที่ก าหนดไว้ และเมื่อครบสัญญาแล้ว อัตรา
ต าแหน่งของพนักงานราชการจะถูกยุบไปโดยอัตโนมัติ จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ในร่างมาตรานี้ 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)   
แต่อย่างไรก็ดี ต่อมาในการตรวจพิจารณาร่างฯ ในวาระที่สองฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างฯ เสนอ
หลักการของร่างมาตรานี้ให้ที่ประชุมตรวจพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คงร่างมาตรานี้ไว้ 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙๑  ในกรณี ที่ ต าแหน่ งข้ าราชการและลูกจ้ างของส่ วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิก
ต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้ง 
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น
มาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๙๒  ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ  

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ 

ก าหนดระยะเวลา
ในการออกฎหมาย
ล าดับรอง และ
รองรับกฎหมาย
ล าดับรองที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดระยะเวลาในการออกฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายในสองปี เพ่ือเร่งรัด
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกกฎหมายลูกบทให้เสร็จโดยเร็ว และรองรับกฎหมายล าดับรองเดิม 
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่กฎหมายล าดับรองตามกฎหมายใหม่
ยังไม่แล้วเสร็จ 

 
 
 



 - ๑๖๖ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๘๙  การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง หรือการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง หรือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ตัด “ค าสั่ง” ออก 

เพราะถึงแม้จะไม่ก าหนดรองรับ “ค าสั่ง” ไว้ อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยก็สามารถออกค าสั่งต่าง ๆ 
ได้อยู่แล้ว และสอดคล้องกับการตัดอ านาจสภามหาวิทยาลัยในการออกค าสั่งด้วย (บันทึกการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ส่วนในกรณีความมีอยู่
ของกฎหมายล าดับรองประเภทกฎทบวงและประกาศทบวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย
แม่โจ้นั้น ผู้แทนหน่วยงานยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยหรือกฎทบวงที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน จึงไม่จ าเป็นต้องรองรับกฎหมายล าดับ
รองประเภทดังกล่าว (บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)   

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขระยะเวลาในการออกกฎหมายล าดับรอง 
ซึ่งเป็นระยะเวลาเร่งรัดจากสามปีเป็นสองปี เพ่ือเป็นการเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองให้เป็น  
ไปตามกฎหมายใหม่โดยเร็ว (บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙๒  ให้ออกข้อบั งคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่ อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ ง  

ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 



เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บรรณานุกรม 
   

 
กฎหมาย 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๓/๒๕๕๙) 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ 
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ 
วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ 
วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 



เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิครั้งที ่๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
บันทึกเรื่องที่พิจารณาเสร็จ 

- เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๓/๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  



เจตนารมณ์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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