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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป1นป2ที่ ๗๐ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด,วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว:า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดสามสิบวันนับแต:วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป1นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว:า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว:า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว:า คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
“คณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการ” หมายความว:า คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน:งทางวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว:า คณะกรรมการนโยบายวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
“สภาอาจารย�” หมายความว:า สภาอาจารย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๖ ก/หน,า ๔๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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“สภาพนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว:า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว:า พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
“ผู,ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว:า พนักงานมหาวิทยาลัย ข,าราชการ 

และลูกจ,างของส:วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ,างของ
มหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เป1นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติน้ี และเป1นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�มีฐานะเป1นหน:วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม:เป1นส:วน

ราชการตามกฎหมายว:าด,วยระเบียบบริหารราชการแผ:นดิน กฎหมายว:าด,วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว:าด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม:เป1นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว:าด,วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๖  ให,รัฐมนตรีว:าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ให,มหาวิทยาลัยเป1นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มี
วัตถุประสงค�ในการสร,าง พัฒนา ประมวล และประยุกต�องค�ความรู,ท้ังมวล ดําเนินการให,มีการเรียนรู,
ในองค�ความรู, จัดการศึกษา เผยแพร:ความรู, ส:งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัย 
ให,บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก:สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส:งเสริม และ
พัฒนาวิชาธรรมศาสตร�และการเมือง การบริหารจัดการ ศาสนา ศีลธรรม ภูมิป5ญญา วิทยาศาสตร� 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล,อม 

มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ:งสู:ความเป1นเลิศทางวิชาการ เป1นมหาวิทยาลัยช้ันนําร:วมนํา
สังคมไปในแนวทางท่ีถูกต,องดีงามและพึงปรารถนา เสริมสร,างให,เกิดความเป1นธรรมในสังคม ผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู, มีความสามารถในการทํางาน และดํารงชีวิตอย:างมีคุณค:า มีคุณธรรม มีจิตใจ
เสียสละ ใฝRรู,และมีสํานึกรับผิดชอบต:อสังคมและประเทศชาติ 

 
มาตรา ๘  เพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยต,องดําเนินการโดย

ยึดหลัก ดังต:อไปน้ี 
(๑) เสรีภาพทางวิชาการ 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป1นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป1นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ 
(๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๕) การนําความรู,สู:สังคม 
(๖) ความรับผิดชอบต:อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๗) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๘) การบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล 
(๙) การมีส:วนร:วมของผู,ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
 
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ:งส:วนงาน ดังต:อไปน้ี 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงาน 
(๓) คณะ 
(๔) วิทยาลัย 
(๕) สถาบัน 
(๖) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให,มีส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:าสํานักงาน คณะ 

วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ อีกได, 
การจัดต้ัง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส:วนงาน และการแบ:งส:วนงานตาม

วรรคหน่ึงและวรรคสอง ให,ทําเป1นข,อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐  ส:วนงานตามมาตรา ๙ ให,มีหน,าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน,าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงาน มีหน,าท่ีสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๓) คณะและวิทยาลัย มีหน,าท่ีจัดการศึกษา ทําการวิจัย นําผลงานวิจัยไปใช,

ประโยชน�และให,บริการทางวิชาการ 
(๔) สถาบัน มีหน,าท่ีทําการวิจัย ให,บริการทางวิชาการ หรือจัดการศึกษา 
(๕) สํานัก มีหน,าท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ 
(๖) ส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน มีหน,าท่ีตามท่ีกําหนดในข,อบังคับของมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๙ วรรคสาม 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน,าท่ีของส:วนงานตามวรรคหน่ึง ให,ทําเป1นข,อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๑  ภายใต,วัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา

ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข,าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได, และมีอํานาจให,ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดแก:ผู,สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันสมทบน้ันได, 

การรับเข,าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให,ทําเป1นข,อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๒  ภายใต,วัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือ
ดําเนินการวิจัยร:วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต:างประเทศหรือขององค�การ
ระหว:างประเทศได,โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจให,ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดร:วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันน้ันแก:ผู,สําเร็จการศึกษาได, 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให,ทําเป1นข,อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม:อยู:ภายใต,บังคับแห:งกฎหมายว:าด,วยการ

คุ,มครองแรงงานและกฎหมายว:าด,วยแรงงานสัมพันธ� 
 
มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน,า ท่ีกระทําการต:าง ๆ เ พ่ือให,บรรลุ

วัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ อํานาจหน,าท่ีเช:นว:าน้ีให,รวมถึง 
(๑) ซื้อ ขาย จ,าง รับจ,าง สร,าง จัดหา โอน รับโอน เช:า ให,เช:า เช:าซื้อ ให,เช:าซื้อ 

แลกเปลี่ยนและจําหน:าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน�แก:กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต:าง ๆ ในทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือ
หาประโยชน�จากทรัพย�สินทางป5ญญา และจําหน:ายทรัพย�สินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย�สินท่ีมีผู,อุดหนุนหรืออุทิศให, 

การจําหน:ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย�ของมหาวิทยาลัย ให,กระทําได,เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย�ที่ได,มาตามมาตรา ๑๗ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน�ในการให,การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค:าธรรมเนียม ค:าบํารุง ค:าตอบแทน เบ้ียปรับ และค:าบริการในการให,บริการ
ภายในอํานาจหน,าท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงหรือกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการน้ัน 

(๔) ร:วมมือกับหน:วยงานอ่ืนท้ังของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค�การหรือ
หน:วยงานต:างประเทศหรือระหว:างประเทศ ในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค�ตาม
มาตรา ๗ 

(๕) กู,ยืมเงินและให,กู,ยืมเงินโดยมีหลักประกันด,วยบุคคลหรือทรัพย�สิน ถือหุ,นเข,า
เป1นหุ,นส:วนและลงทุนหรือร:วมลงทุน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน�แก:กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู,ยืมเงิน การให,กู,ยืมเงิน การถือหุ,น การเข,าเป1นหุ,นส:วน การลงทุนหรือการร:วม
ลงทุน ถ,าเป1นจํานวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีกําหนดต,องได,รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก:อน 

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

(๗) กําหนดค:าตอบแทนหรือค:าตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิประโยชน�และ
ประโยชน�อย:างอ่ืนให,แก:ผู,ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดให,มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย:างต:อเน่ือง รวมท้ังการ
นําผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย�สินทางป5ญญาออกเผยแพร:และไปใช,ให,เป1นประโยชน� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๙) จัดให,มีกองทุนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย� กองทุนเพ่ือการจัดการศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีไม:สามารถพ่ึงพาตนเองในทางการเงินได, กองทุนเพ่ือกิจการต:าง ๆ ตามวัตถุประสงค�ของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดให,มีทุนเพ่ือการศึกษาและทุนเพ่ือการวิจัย 

(๑๐) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช, และจัดหาประโยชน�จากทรัพย�สินของ
มหาวิทยาลัยและท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว:าด,วยท่ีราชพัสดุ 

(๑๑) จัดต้ังหรือร:วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค�กรท่ีเป1นนิติบุคคล รวมตลอดถึง
ลงทุนหรือร:วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับหรือต:อเน่ืองกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัยหรือนําผลการค,นคว,าวิจัยไปเผยแพร:หรือหาประโยชน�เพ่ือเป1นรายได,ของ
มหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินงานตาม (๑) (๒) (๕) (๖) (๙) และ (๑๑) ให,เป1นไปตาม
ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๕  รายได,ของมหาวิทยาลัย มีดังต:อไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให,เป1นรายป2 
(๒) เงินและทรัพย�สินท่ีมีผู,อุทิศให,แก:มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน และรายได,หรือผลประโยชน�จาก

กองทุนดังกล:าว 
(๔) ค:าธรรมเนียม ค:าบํารุง ค:าตอบแทน เบ้ียปรับ ค:าบริการต:าง ๆ และเงินหรือ

ทรัพย�สินอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอํานาจหน,าท่ี หรือท่ีได,จากสัญญาต:าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได,หรือผลประโยชน�ท่ีได,จากการลงทุนหรือการร:วมลงทุนและจากทรัพย�สิน

ของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได,หรือผลประโยชน�ท่ีได,จากการใช,ท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน�ในท่ีราช

พัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช, หรือจัดหาประโยชน� รวมถึงท่ีดินท่ีเป1นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

(๗) รายได,หรือผลประโยชน�อ่ืน 
เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให,แก:มหาวิทยาลัยโดยตรงเป1น

จํานวนท่ีเพียงพอสําหรับค:าใช,จ:ายท่ีจําเป1นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย และ
ในการพัฒนาการอุดมศึกษาท่ีอยู:ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให,สามารถพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาให,เป1นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับนานาชาติได, 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได,ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน:ง ค:าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน�อ่ืนใดให,แก:ข,าราชการ ให,รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติม
ให,แก:มหาวิทยาลัยในสัดส:วนเดียวกันเพ่ือเป1นค:าใช,จ:ายดังกล:าวให,แก:พนักงานมหาวิทยาลัยด,วย 

รายได,ของมหาวิทยาลัยไม:เป1นรายได,ท่ีต,องนําส:งคลังเป1นรายได,แผ:นดินตาม
กฎหมายว:าด,วยเงินคงคลัง กฎหมายว:าด,วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได,ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม:เพียงพอสําหรับค:าใช,จ:ายในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและค:าภาระต:าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม:สามารถหาเงินจากแหล:งอ่ืนได, 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมให,แก:มหาวิทยาลัยตามความจําเป1นของมหาวิทยาลัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต,องส:งเสริมและสนับสนุนผู,ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข,าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย�อย:างแท,จริงให,มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาว:าผู,ใดขาดแคลนทุนทรัพย�อย:างแท,จริง ให,เป1นไป
ตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย�ท่ีมหาวิทยาลัยได,มาโดยมีผู,อุทิศให, หรือได,มา

โดยการซื้อด,วยเงินรายได,ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย หรือได,มา
ด,วยวิธีอ่ืน ไม:ถือเป1นท่ีราชพัสดุ และให,เป1นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๘  ทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยท่ีใช,เพ่ือประโยชน�เก่ียวกับการศึกษา การ

วิจัยการบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไม:อยู:ในความรับผิดแห:งการบังคับคดี
และการบังคับทางปกครอง 

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนต:อสู,กับมหาวิทยาลัยใน
เร่ืองทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยมิได, 

 
มาตรา ๑๙  บรรดารายได,และทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยจะต,องจัดการเพ่ือให,บรรลุ

วัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพย�สินท่ีมีผู,อุทิศให,แก:มหาวิทยาลัยต,องจัดการตามเง่ือนไขท่ีผู,อุทิศให,

กําหนดไว, แต:ถ,ามีความจําเป1นต,องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล:าว ต,องได,รับความยินยอมจากผู,อุทิศให,
หรือทายาท หากไม:มีทายาทหรือทายาทไม:ปรากฏต,องได,รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการ 
   

 
มาตรา ๒๐  ให,มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด,วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ัง 
(๒) อธิการบดี นายกสมาคมธรรมศาสตร� ในพระบรมราชูปถัมภ� ประธานสภา

อาจารย�และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหน่ึงคนจากผู,ดํารงตําแหน:งรองอธิการบดี 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคนจากผู,ดํารงตําแหน:งคณบดีและ

หัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:าคณะ และวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหน่ึงคนจากผู,ดํารงตําแหน:งผู,อํานวยการ

สถาบัน ผู,อํานวยการสํานัก หรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:าสถาบัน และ
สํานัก 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคนจากคณาจารย�ประจํา ผู,ซึ่งทําการสอน
ในมหาวิทยาลัยมาแล,วไม:น,อยกว:าห,าป2 และมิใช:ผู,ดํารงตําแหน:งตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหน่ึงคนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ผู,ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล,วไม:น,อยกว:าสิบป2 และมิใช:ผู,ดํารงตําแหน:งตาม 
(๒) (๓) (๔) และ (๕) 

(๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห,าคน ซึ่งจะได,ทรงพระกรุณา
โปรดเกล,าฯ แต:งต้ังจากบุคคลภายนอกโดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 

ให,สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป1นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัยและให,อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน,าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือ
นายกสภามหาวิทยาลัยไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, หรือเม่ือไม:มีผู,ดํารงตําแหน:งนายกสภามหาวิทยาลัย
และในกรณีท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, หรือเม่ือไม:มีผู,ดํารงตําแหน:งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ให,สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหน,าท่ี
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการได,มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ให,เลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึงคนจากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการได,มาซึ่งบุคคลเพ่ือเสนอแต:งต้ังเป1นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๖) มีได,ส:วนงานละไม:เกินหน่ึงคน 

ให,สภามหาวิทยาลัยแต:งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหน่ึงเป1นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ 

(๘) มีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสองป2 และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังใหม:อีกได, 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการ

ดํารงตําแหน:งคราวละสองป2 และอาจดํารงตําแหน:งอีกได, 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพ,นจากตําแหน:งตามวาระตามมาตรา ๒๑ นายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พ,นจากตําแหน:งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป1นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป1นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) เป1นบุคคลล,มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให,ถอดถอน 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก 
ในกรณีท่ีตําแหน:งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว:างลงไม:

ว:าด,วยเหตุใดและยังมิได,มีการดําเนินการให,ได,มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มหาวิทยาลัยแทนตําแหน:งท่ีว:าง ให,สภามหาวิทยาลัยประกอบด,วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท:าท่ีมี
อยู: 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ,นจากตําแหน:ง
ก:อนครบวาระและได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ัง หรือได,มีการดําเนินการให,ผู,ใดดํารงตําแหน:ง
แทนแล,ว ให,ผู,น้ันอยู:ในตําแหน:งเพียงเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของผู,ซึ่งตนแทน แต:ถ,าวาระการดํารง
ตําแหน:งเหลืออยู:น,อยกว:าเก,าสิบวัน จะไม:ดําเนินการให,มีผู,ดํารงตําแหน:งแทนก็ได, 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ,นจากตําแหน:ง
ตามวาระแต:ยังมิได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได,ดําเนินการให,ได,มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม: ให,
นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
พ,นจากตําแหน:งปฏิบัติหน,าท่ีต:อไปพลางก:อนจนกว:าจะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังนายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ หรือได,มีการดําเนินการให,ได,มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม:แล,ว 

 
มาตรา ๒๓  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน,าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยอํานาจหน,าท่ีเช:นว:าน้ีให,รวมถึง 
(๑) กําหนดเปUาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน�ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให,ส:วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป1นผู,ออกข,อบังคับ 
ระเบียบและประกาศสําหรับส:วนงานน้ันเป1นเร่ือง ๆ ไปก็ได, 

(๓) ออกข,อบังคับว:าด,วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข,อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย�สินของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการให,ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาร:วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการให,ปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๖) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิกส:วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๙ รวมท้ังการแบ:งหน:วยงานภายในของส:วนงานดังกล:าว 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ัง และพิจารณาถอด
ถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย�พิเศษ 

(๘) แต:ง ต้ังและถอดถอนศาสตราจารย� เ กียรติคุณ รองศาสตราจารย�  รอง
ศาสตราจารย�พิเศษ ผู,ช:วยศาสตราจารย� ผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ และตําแหน:งทางวิชาการท่ี
เรียกช่ืออย:างอ่ืน 

(๙) แต:งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู,อํานวยการ และหัวหน,าส:วนงานท่ี
เรียกช่ืออย:างอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหน,าส:วนงานต:าง 
ๆ 

(๑๑) อนุมัติการรับเข,าสมทบ การจัดการศึกษาร:วม หรือการยกเลิกการสมทบ การ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร:วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ
การเปVดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๑๒) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได, การจัดหาแหล:งทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน 

(๑๓) อนุมัติการกู,ยืมเงินและให,กู,ยืมเงิน การถือหุ,น การเข,าเป1นหุ,นส:วนและการ
ลงทุนหรือการร:วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๕) วรรคสอง 

(๑๔) อนุมัติการจัดต้ังหรือร:วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค�กรท่ีเป1นนิติบุคคลหรือ
ยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๔ (๑๑) 

(๑๕) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ:ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๖) รับรองรายงานกิจการประจําป2ของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานน้ันต:อ

รัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(๑๗) แต:งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทํา

การใด ๆ อันอยู:ในอํานาจหน,าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจให,คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล:าวทําการแทนแล,วรายงานให,สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) สร,างเสริมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให,เป1นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

(๑๙) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได,ระบุให,เป1นหน,าท่ีของ
ผู,ใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๒๔  การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให,เป1นไปตาม

ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๕  ให,มีสภาธรรมศาสตร�สัมพันธ� ประกอบด,วย ผู,แทนจากสมาคมศิษย�เก:า

ของมหาวิทยาลัย ผู,แทนสมาคมวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ
ผู,ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกผู,ทําคุณประโยชน�ให,แก:มหาวิทยาลัยหรือสังคม 

สภาธรรมศาสตร�สัมพันธ�มีหน,าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) ให,คําปรึกษาและข,อเสนอแนะต:อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เก่ียวกับการ

ดําเนินงานท่ีเป1นประโยชน�ต:อความเจริญก,าวหน,าของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม 
(๒) สนับสนุนและส:งเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยระดมความคิดเห็น

และทรัพยากรในด,านต:าง ๆ จากประชาคมธรรมศาสตร� ศิษย�เก:า และสาธารณชนท่ัวไป 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,นจาก

ตําแหน:งของสมาชิกสภาธรรมศาสตร�สัมพันธ� ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภา
ธรรมศาสตร�สัมพันธ�ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๒๖  ให,มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด,วย อธิการบดีเป1น
ประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน ผู,อํานวยการสํานัก หัวหน,าส:วนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท:าคณะวิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ประธานสภาอาจารย� และประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป1นกรรมการ 

ให,คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต:งต้ังรองอธิการบดีหรือผู,ช:วยอธิการบดีคน
หน่ึงเป1นเลขานุการโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

 
มาตรา ๒๗  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับการเสนอ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาเก่ียวกับการจัดต้ัง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส:วนงาน และการแบ:งหน:วยงาน
ภายในส:วนงาน ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย ให,
คําปรึกษาและข,อแนะนําแก:อธิการบดี  ท้ังน้ี ตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๘  การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๙  ให,มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการ ประกอบด,วย 

ประธานและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน:งศาสตราจารย� ทําหน,าท่ีพิจารณาการเข,าสู:ตําแหน:งทาง
วิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,นจากตําแหน:ง
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน:งทางวิชาการให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๐  ให,มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด,วย ประธานและ

กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต:งต้ัง 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะเปUาหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต:ออธิการบดี 
(๒) เสนอแนะต:อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปVดสอน 

รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๓) เสนอแนะต:อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเข,าสมทบ การจัดการศึกษา

ร:วมหรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร:วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัย
อ่ืน 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต:งต้ัง วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,น
จากตําแหน: งของประธานและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและ วิ ธี ดํ า เ นินงานของ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๓๑  ให,มีสภาอาจารย� ประกอบด,วย ประธานและกรรมการซึ่งเลือกจาก

คณาจารย�ประจําของมหาวิทยาลัย 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการเลือก วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,นจาก

ตําแหน:งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาอาจารย� ให,เป1นไป
ตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๒  สภาอาจารย�มีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให,คําปรึกษาแก:สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหาร

กิจการท้ังปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส:งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว:างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย�ประจํา และ

ระหว:างคณาจารย�ประจําด,วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  ให,มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด,วย ประธานและกรรมการซึ่ง

เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการเลือก วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,นจาก

ตําแหน:งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๔  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให,คําปรึกษาแก:สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหาร

กิจการท้ังปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส:งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว:างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนวิชาการ และระหว:างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการด,วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๕  ให,มีอธิการบดีเป1นผู,บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู,ช:วยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผู,ช:วย
อธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน,าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได, 

 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีน้ันจะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังจากผู,มีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๓๗ โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย และให,มีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสามป2 
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังใหม:อีกได, แต:จะดํารงตําแหน:งติดต:อกันเกินสองวาระมิได, 

นอกจากการพ,นจากตําแหน:งตามวาระตามวรรคหน่ึง อธิการบดีพ,นจากตําแหน:งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 
(๔) เป1นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) เป1นบุคคลล,มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให,ถอดถอนด,วยคะแนนเสียงเกินกว:าก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดเท:าท่ีมีอยู: เพราะบกพร:องต:อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย:อนความสามารถ 
หรือมีการกระทําใดอันขัดต:อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก 
ให,สภามหาวิทยาลัยแต:งต้ังรองอธิการบดีจากผู,มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ วรรค

หน่ึงโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
ให,อธิการบดีแต:งต้ังผู,ช:วยอธิการบดีจากผู,มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง และ

ให,มีอํานาจถอดถอนผู,ช:วยอธิการบดีด,วย 
เม่ืออธิการบดีพ,นจากตําแหน:ง ให,รองอธิการบดีและผู,ช:วยอธิการบดีพ,นจาก

ตําแหน:งด,วยและให,นําความในวรรคสองมาใช,บังคับกับรองอธิการบดีและผู,ช:วยอธิการบดีด,วยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๗  อธิการบดีต,องมีคุณสมบัติอย:างหน่ึงอย:างใด ดังต:อไปน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม:ตํ่ากว:าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท:าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได,ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล,วไม:น,อยกว:าสามป2 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท:าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได,ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล,วไม:น,อยกว:าห,าป2 หรือเคยดํารงตําแหน:งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล,วรวมเป1นเวลาไม:น,อยกว:าสองป2 

 
มาตรา ๓๘  รองอธิการบดีต,องมีคุณสมบัติอย:างหน่ึงอย:างใด ดังต:อไปน้ี 
(๑) มีคุณสมบัติเช:นเดียวกับอธิการบดี 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท:าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ�ทางการบริหารมาแล,วไม:น,อยกว:า
ห,าป2 

(๓) เป1นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท:าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล,วไม:น,อยกว:าสิบป2 

(๔) คุณสมบัติอ่ืนตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ผู,ช:วยอธิการบดีต,องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท:าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 
มาตรา ๓๙  อธิการบดีเป1นผู,แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และโดยเฉพาะ

ให,มีอํานาจหน,าท่ีดังต:อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให,เป1นไปตามกฎหมาย ข,อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมท้ังวัตถุประสงค�และนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการน้ี ให,มีอํานาจ
ออกระเบียบ คําสั่ง และประกาศได, 

(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย�สินอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยให,เป1นไปตามกฎหมาย ข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และดูแลให,มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด,านต:าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดหารายได,และทรัพยากรอ่ืนจากแหล:งต:าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ให,บรรลุวัตถุประสงค�และปณิธานของมหาวิทยาลัย และจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ:ายเพ่ือเสนอต:อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) แต:งต้ังและถอดถอนรองคณบดีและอาจารย�พิเศษโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๖) แต:งต้ังและถอดถอนหัวหน,าภาควิชา หัวหน,าหน:วยงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเท:าภาควิชา รองผู,อํานวยการ และรองหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท:าสถาบันหรือสํานัก 

(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู,อํานวยการ
สถาบันผู,อํานวยการสํานัก หรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน 

(๘) เสนอรายงานประจําป2เก่ียวกับกิจการด,านต:าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต:อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๙) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย ข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีอธิการบดีไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,รองอธิการบดีเป1นผู,

รักษาการแทน ถ,ามีรองอธิการบดีหลายคน ให,รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป1นผู,รักษาการ
แทน ถ,าอธิการบดีมิได,มอบหมายให,รองอธิการบดีผู,ใดรักษาการแทน ให,รองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุด
เป1นผู,รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม:มีผู,ดํารงตําแหน:งอธิการบดี หรือไม:มีผู,รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หน่ึง หรือมีแต:ไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,สภามหาวิทยาลัยแต:งต้ังผู,มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ เป1นผู,
รักษาการแทน 

ให,ผู,รักษาการแทนมีอํานาจหน,าท่ีเช:นเดียวกับผู,ซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๔๑  ในคณะและวิทยาลัย ให,มีคณบดีเป1นผู,บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ของคณะและวิทยาลัย และจะให,มีรองคณบดีตามจํานวนท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือทําหน,าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได, 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสามป2 และอาจได,รับแต:งต้ังใหม:อีกได,แต:จะ
ดํารงตําแหน:งติดต:อกันเกินสองวาระมิได, 

คณบดีน้ัน ให,สภามหาวิทยาลัยแต:งต้ังจากผู,มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ 
รองคณบดีน้ัน ให,อธิการบดีแต:งต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีจากผู,มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๔๓  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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เม่ือคณบดีพ,นจากตําแหน:ง ให,รองคณบดีพ,นจากตําแหน:งด,วย 
การรักษาการแทนคณบดี ให,นํามาตรา ๔๐ มาใช,บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ในกรณี

สภามหาวิทยาลัยแต:งต้ังผู,รักษาการแทน ต,องแต:งต้ังจากผู,มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ 
 
มาตรา ๔๒  คณบดีต,องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท:า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได,ทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล,วไม:น,อยกว:าสามป2 

 
มาตรา ๔๓  รองคณบดีต,องมีคุณสมบัติอย:างหน่ึงอย:างใด ดังต:อไปน้ี 
(๑) มีคุณสมบัติเช:นเดียวกับคณบดี 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท:าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ�การทํางานมาแล,วไม:น,อยกว:าห,าป2 
 
มาตรา ๔๔  ในคณะและวิทยาลัย ให,มีคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

ประกอบด,วย คณบดีเป1นประธาน และกรรมการ 
องค�ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง

และการพ,นจากตําแหน:งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือวิทยาลัยให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๕  คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให,สอดคล,องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย  ท้ังน้ี โดยไม:

ขัดต:อข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมท้ังวางระเบียบและออกประกาศอ่ืน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะหรือวิทยาลัย
เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือเสนอต:อสภามหาวิทยาลัย 

(๔) วางหลักเกณฑ�และกํากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย 

(๕) ให,คําปรึกษาและเสนอความเห็นต:อคณบดี 
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดี 
(๗) เสนอแนะเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย�

พิเศษและการแต:งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย�เกียรติคุณต:อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทาง
วิชาการ เพ่ือเสนอต:อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) กํากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย�สินของ
คณะหรือวิทยาลัย ให,เป1นไปตามกฎหมาย ข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๙) แต:งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู:ใน
อํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑๐) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีมีการแบ:งภาควิชาหรือหน:วยงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท:าให,มีหัวหน,าภาควิชาหรือหัวหน,าหน:วยงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนเป1นผู,บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของภาควิชา หรือหน:วยงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,นจากตําแหน:ง
ของหัวหน,าภาควิชาหรือหัวหน,าหน:วยงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๗  ในสถาบัน สํานัก และส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า ให,

มีผู,อํานวยการหรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนเป1นผู,บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
สถาบัน สํานักหรือส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า และจะให,มีรองผู,อํานวยการหรือรอง
หัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทํา
หน,าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผู,อํานวยการหรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนมอบหมายก็ได, 

คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน:ง และการพ,นจากตําแหน:งของผู,อํานวยการหรือ
หัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน และรองผู,อํานวยการหรือรองหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน 
ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือผู,อํานวยการหรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนพ,นจากตําแหน:ง ให,รอง
ผู,อํานวยการหรือรองหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนพ,นจากตําแหน:งด,วย 

การดําเนินงานของสถาบัน สํานัก และส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า 
ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนผู,อํานวยการและหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน ให,นํามาตรา 
๔๐ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ในสถาบัน สํานัก และส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า ให,

มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า 
ประกอบด,วย ผู,อํานวยการสถาบัน ผู,อํานวยการสํานัก หรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน แล,วแต:
กรณี เป1นประธานและกรรมการ 

องค�ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง
และการพ,นจากตําแหน:งของกรรมการ อํานาจหน,าท่ี ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า ให,เป1นไปตาม
ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๙  ผู,ดํารงตําแหน:งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน 

ผู,อํานวยการสํานัก และหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน ต,องสามารถปฏิบัติหน,าท่ีได,เต็มเวลาและ
จะดํารงตําแหน:งดังกล:าวเกินหน่ึงตําแหน:งในขณะเดียวกันมิได, 

ผู,ดํารงตําแหน:งตามวรรคหน่ึงอยู:หน่ึงตําแหน:งแล,ว ให,รักษาการแทนตําแหน:งอ่ืนได,
อีกเพียงหน่ึงตําแหน:ง แต:ต,องไม:เกินหน่ึงร,อยแปดสิบวัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๕๐  การได,มาซึ่งอธิการบดี คณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน ผู,อํานวยการสํานัก 
หรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืน ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๑  ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน ให,มีผู,อํานวยการเป1น

ผู,บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง การพ,นจากตําแหน:งและ

อํานาจหน,าท่ีของผู,อํานวยการตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานของสํานักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน 

สํานักหรือส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท:า อธิการบดีจะมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน:ง
คณบดีผู,อํานวยการ หรือหัวหน,าส:วนงานดังกล:าว ปฏิบัติหน,าท่ีแทนอธิการบดีเฉพาะในส:วนงานน้ันก็
ได, 

คณบดี ผู,อํานวยการ หรือหัวหน,าส:วนงานซึ่งได,รับมอบอํานาจจากอธิการบดีอาจ
มอบอํานาจต:อให,รองคณบดี รองผู,อํานวยการ หรือรองหัวหน,าส:วนงานน้ันปฏิบัติหน,าท่ีท่ีรับมอบ
อํานาจมาน้ันแทนได,เม่ือได,รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และให,ผู,รับมอบอํานาจหรือผู,รับมอบ
อํานาจต:อมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีอธิการบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๓  นอกจากท่ีบัญญัติไว,แล,วในพระราชบัญญัติน้ี การรักษาการแทน การ

มอบอํานาจให,ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช:วงให,ปฏิบัติการแทนของผู,ดํารงตําแหน:งต:าง 
ๆ ในมหาวิทยาลัยให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ข,อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต:งต้ัง หรือ
กําหนดให,ผู,ดํารงตําแหน:งใดเป1นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหน,าท่ีอย:างใด ให,ผู,รักษาการ
แทนหรือผู,ปฏิบัติการแทนทําหน,าท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหน,าท่ีเช:นเดียวกับผู,ดํารง
ตําแหน:งน้ันในระหว:างท่ีรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด,วย แล,วแต:กรณี เว,นแต:ผู,มอบอํานาจจะ
กําหนดไว,เป1นอย:างอ่ืนในคําสั่งมอบอํานาจ 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๕๔  ให,มหาวิทยาลัยจัดให,มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไป

ตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๕  เม่ือครบสี่ป2นับแต:วันจัดต้ังส:วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให,

มหาวิทยาลัยจัดให,มีการประเมินส:วนงานดังกล:าว โดยผู,ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต:งต้ังจากผู,ซึ่ง
มิใช:ผู,ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แล,วรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศให,ทราบเป1นการท่ัวไป 
และให,มีการประเมินดังกล:าวทุกสี่ป2 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

การประเมินส:วนงานตามวรรคหน่ึงอย:างน,อยให,ใช,หลักการตามมาตรา ๘ และ
นโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๒๓ (๑) เป1นเกณฑ�ในการประเมิน โดยอาจหาข,อมูล
จากผู,ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย�เก:า บุคคลซึ่งเป1นนายจ,างหรือผู,บังคับบัญชาของศิษย�
เก:าและบุคคลอ่ืนซึ่งเก่ียวข,องกับมหาวิทยาลัย 

รายงานตามวรรคหน่ึง ให,ระบุด,วยว:าส:วนงานดังกล:าวควรปรับปรุงการดําเนินการใด
หรือควรมีส:วนงานน้ันหรือหน:วยงานในส:วนงานน้ันต:อไปหรือไม:ด,วย 

 
มาตรา ๕๖  ให,คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให,มีการประเมินหลักสูตร

การศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรน้ัน ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) 

 
มาตรา ๕๗  ให,สภามหาวิทยาลัยจัดให,มีการประเมินผลการปฏิบัติหน,าท่ีของ

อธิการบดีและหัวหน,าส:วนงานต:าง ๆ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในข,อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๘  ให,อธิการบดีจัดให,มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู,ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๕๙  ให,มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว,ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต,อง แยกตามส:วน
งานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย� หน้ีสิน ทุน รายได, และ
ค:าใช,จ:ายตามความเป1นจริง พร,อมด,วยข,อความอันเป1นท่ีมาของรายการน้ัน ๆ และให,มีการตรวจสอบ
ภายในเป1นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป 

 
มาตรา ๖๐  มหาวิทยาลัยต,องจัดให,มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการ

ดําเนินการต:าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต:อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการต:อไป 

การตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให,มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต:งต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย 

องค�ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง
และการพ,นจากตําแหน:งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๖๑  ให,มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินส:งผู,สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภายในเก,าสิบวันนับแต:วันสิ้นป2บัญชี 

วันเร่ิมและวันสิ้นป2บัญชีของมหาวิทยาลัย ให,เป1นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๒  ให,สํานักงานการตรวจเงินแผ:นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแต:งต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ:นดินเป1นผู,สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให,ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป2
บัญชี 

 
มาตรา ๖๓  ให,ผู,สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ต:าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการน้ีให,มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู,ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและเรียกให,ส:งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต:าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องของมหาวิทยาลัย
เป1นการเพ่ิมเติมได,ตามความจําเป1น 

 
มาตรา ๖๔  ให,ผู,สอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต:อสภา

มหาวิทยาลัยภายในหน่ึงร,อยห,าสิบวันนับแต:วันสิ้นป2บัญชี เพ่ือสภามหาวิทยาลัยเสนอต:อรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๖๕  ให,มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประจําป2แสดงผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในป2ที่ล:วงมา เสนอต:อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ให,มหาวิทยาลัยเผยแพร:รายงานประจําป2ของป2ท่ีสิ้นไปน้ัน แสดงรายงานการเงินท่ี

ผู,สอบบัญชีรับรองแล,ว พร,อมท้ังแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในป2ท่ีล:วงมาและแผนงานท่ี
จะจัดทําในป2ต:อไป 

 
มาตรา ๖๖  ให,อธิการบดีเป1นผู, ดํารงตําแหน:งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว:าด,วยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

หมวด ๕ 
การกํากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๖๗  รัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ

มหาวิทยาลัยให,เป1นไปตามวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ และให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลหรือ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป1นการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีป5ญหาข,อขัดแย,งในการดําเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต:อส:วนรวม ให,รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป1นประการใดแล,ว ให,ผู,เก่ียวข,องมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖๘  บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยจะต,องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัติน้ีให,รัฐมนตรีเป1นผู,เสนอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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หมวด ๖ 
คณาจารย� 

   
 

มาตรา ๖๙  คณาจารย�ประจํามีหน,าท่ีในการสอน วิจัย ให,บริการทางวิชาการ และ
ให,คําปรึกษาแก:นักศึกษา 

ให,คณาจารย�ปฏิบัติหน,าท่ีและดํารงตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  คณาจารย�ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน:งทางวิชาการ ดังต:อไปน้ี 
(๑) ศาสตราจารย� 
(๒) รองศาสตราจารย� 
(๓) ผู,ช:วยศาสตราจารย� 
(๔) อาจารย� 
ศาสตราจารย�น้ัน จะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ัง โดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให,มีตําแหน:งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนอีกได,โดย

ทําเป1นข,อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการแต:งต้ังและถอดถอนผู,ดํารงตําแหน:งทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๗๑  ศาสตราจารย�ซึ่งมีความรู,ความสามารถและความชํานาญเป1นพิเศษและ

พ,นจากตําแหน:งไปโดยไม:มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต:งต้ังให,เป1นศาสตราจารย�เกียรติคุณใน
สาขาท่ีศาสตราจารย�ผู,น้ันมีความเช่ียวชาญเพ่ือเป1นเกียรติยศได, 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการแต:งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย�เกียรติคุณ ให,
เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๒  ศาสตราจารย�พิเศษน้ัน จะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังจากผู,

ซึ่ งดํารงตําแหน:งหรือเคยดํารงตําแหน:งอาจารย�พิเศษ ผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ หรือรอง
ศาสตราจารย�พิเศษซึ่งมีความรู,ความเช่ียวชาญเป1นพิเศษ โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการแต:งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย�พิเศษ ให,เป1นไป
ตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๓  สภามหาวิทยาลัยอาจแต:งต้ังผู,มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได,เป1น

คณาจารย�ประจําของมหาวิทยาลัยเป1นรองศาสตราจารย�พิเศษหรือผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ 
อธิการบดีอาจแต:งต้ังผู,มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได,เป1นคณาจารย�ประจําของ

มหาวิทยาลัยเป1นอาจารย�พิเศษได,โดยคําแนะนําของคณบดี 
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการแต:งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย�พิเศษ ผู,ช:วย
ศาสตราจารย�พิเศษ และอาจารย�พิเศษ ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๔  บุคคลใดได,รับพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต:งต้ังให,ดํารงตําแหน:ง

ศาสตราจารย� หรือศาสตราจารย�พิเศษ หรือได,รับแต:งต้ังให,ดํารงตําแหน:งศาสตราจารย�เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู,ช:วยศาสตราจารย� ผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ หรือตําแหน:ง
ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม ให,มีสิทธิใช,ตําแหน:งทางวิชาการดังกล:าวเป1น
คํานําหน,านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได,ตลอดไป 

การใช,คํานําหน,านามตามความในวรรคหน่ึงให,ใช,อักษรย:อ ดังต:อไปน้ี 
(๑) ศาสตราจารย�  ใช,อักษรย:อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย�เกียรติคุณ  ใช,อักษรย:อ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารย�พิเศษ  ใช,อักษรย:อ ศ. (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารย�  ใช,อักษรย:อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย�พิเศษ  ใช,อักษรย:อ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู,ช:วยศาสตราจารย�  ใช,อักษรย:อ ผศ. 
(๗) ผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ  ใช,อักษรย:อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช,คํานําหน,านามและการใช,อักษรย:อคํานําหน,านามสําหรับตําแหน:งทางวิชาการ

ท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การบริหารงานบุคคล 

   
 

มาตรา ๗๕ พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด,วย 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได,แก:ตําแหน:งดังต:อไปน้ี 

(ก) ศาสตราจารย� 
(ข) รองศาสตราจารย� 
(ค) ผู,ช:วยศาสตราจารย� 
(ง) อาจารย� 
(จ) ตําแหน:งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ได,แก:ตําแหน:งซึ่งกําหนดไว,ตาม
ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึงแล,ว มหาวิทยาลัยอาจให,มีลูกจ,างเพ่ือ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกได, 

 
มาตรา ๗๖  นอกจากท่ีบัญญัติไว,แล,วในพระราชบัญญัติน้ี การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดตําแหน:ง อัตราเงินเดือน ค:าจ,าง ค:าตอบแทน สวัสดิการและ
ประโยชน�เก้ือกูลอ่ืนการพัฒนาบุคลากร การบรรจุ การแต:งต้ัง การให,ได,รับเงินเดือนหรือค:าจ,าง การ
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ออกจากงาน วินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ�หรือการร,องทุกข�ของพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ,าง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๗  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให,มีตําแหน:งชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ หรือตําแหน:งอ่ืน ซึ่งเป1นตําแหน:งเฉพาะตัวสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีความรู,ความสามารถ มีประสบการณ� มีผลงาน และมีคุณภาพ
ของงานในหน,าท่ีที่แสดงถึงการใช,วิชาชีพหรือระดับความสามารถ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ�การกําหนดตําแหน:ง และวิธีการแต:งต้ังและถอดถอนผู,ดํารง
ตําแหน:งตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๘  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ,างผู,ใดถูกลงโทษทางวินัยให,มีสิทธิ

อุทธรณ�คําสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได,รับทราบคําสั่ง 
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ,างผู,ใดเห็นว:าตนไม:ได,รับความเป1นธรรมหรือมีความ

คับข,องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู, บังคับบัญชา ยกเว,นการสั่งลงโทษหรือการต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให,ผู,น้ันมีสิทธิร,องทุกข�ภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได,รับแจ,งถึงการ
กระทําหรือได,รับทราบคําสั่ง 

 
มาตรา ๗๙  ให,มีคณะกรรมการทําหน,าท่ีพิจารณาเร่ืองอุทธรณ�และเร่ืองร,องทุกข� 
องค�ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได,มา วาระการดํารงตําแหน:ง 

และการพ,นจากตําแหน:งของกรรมการ อํานาจหน,าท่ี ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๘ 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๘๐  ปริญญามีสามช้ัน คือ 
ปริญญาเอก  เรียกว:า ดุษฎีบัณฑิต  ใช,อักษรย:อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว:า  มหาบัณฑิต  ใช,อักษรย:อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว:า  บัณฑิต  ใช,อักษรย:อ บ. 
 
มาตรา ๘๑  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให,ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน

สาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย และให,หรือร:วมให,ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาร:วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต:างประเทศ
หรือองค�การระหว:างประเทศ 

การกําหนดให,สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด และจะ
ใช,อักษรย:อสําหรับสาขาวิชาน้ันอย:างไร ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๘๒  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให,ผู,สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได,รับ
ปริญญาเกียรตินิยมได, 

หลักเกณฑ�การให,ปริญญาเกียรตินิยม ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๘๓  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข,อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดให,มี

ประกาศนียบัตรช้ันต:าง ๆ และอนุปริญญาได, ดังต:อไปน้ี 
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให,แก:ผู,สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหน่ึงภายหลังท่ีได,รับปริญญาเอกหรือเทียบเท:าแล,ว 
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให,แก:ผู,สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหน่ึงภายหลังท่ีได,รับปริญญาโทหรือเทียบเท:าแล,ว 
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให,แก:ผู,สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หน่ึงภายหลังท่ีได,รับปริญญาตรีหรือเทียบเท:าแล,ว 
(๔) อนุปริญญา ออกให,แก:ผู,สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงก:อนถึงข้ัน

ได,รับปริญญาตรี 
(๕) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให,แก:ผู,สําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๘๔  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให,ปริญญากิตติมศักด์ิแก: บุคคลซึ่ งสภา

มหาวิทยาลัยเห็นว:าทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเป1นท่ีประจักษ�และเป1นประโยชน�ต:อสังคม
สมควรแก:ปริญญาน้ัน ๆ แต:จะให,ปริญญาดังกล:าวแก:คณาจารย�ประจํา ผู,ดํารงตําแหน:งต:าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน:งน้ันไม:ได, 

ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ�การให,ปริญญากิตติมศักด์ิ ให,เป1นไปตาม
ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๕  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให,มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป1น

เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของผู,ได,รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตร
มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให,มีครุย
ประจําตําแหน:งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู,บริหาร หรือคณาจารย�ประจํา
ของมหาวิทยาลัยก็ได, 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส:วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะและครุยประจําตําแหน:ง ให,ทําเป1นข,อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน:งจะใช,ในโอกาสใด โดยมี
เง่ือนไขอย:างใดให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๖  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให,มีตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของ

มหาวิทยาลัยหรือส:วนงานของมหาวิทยาลัยได, โดยทําเป1นข,อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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การใช,ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ตามวรรคหน่ึงเพ่ือการค,า หรือการใช,สิ่ง
ดังกล:าวท่ีมิใช:เพ่ือประโยชน�ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ต,องได,รับอนุญาตเป1น
หนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๗  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให,มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต:ง

กายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ,างของมหาวิทยาลัยได, โดยทําเป1นข,อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๘  ผู,ใดใช,ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน:ง เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแต:งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ,างของมหาวิทยาลัยหรือ
สิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล:าว โดยไม:มีสิทธิท่ีจะใช, หรือแสดงด,วยประการใด ๆ ว:าตนมีปริญญา 
ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน:งใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไม:มีสิทธิ ถ,าได,กระทําเพ่ือให,บุคคลอ่ืนเช่ือ
ว:าตนมีสิทธิท่ีจะใช,หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน:งเช:นน้ัน ต,องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม:เกินห,าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๙  ผู,ใดกระทําการดังต:อไปน้ี ต,องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป2 หรือปรับ

ไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของมหาวิทยาลัย

หรือส:วนงานของมหาวิทยาลัยไม:ว:าจะทําเป1นสีใดหรือทําด,วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช,ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของมหาวิทยาลัยหรือส:วนงานของ

มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใช,หรือทําให,ปรากฏซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของมหาวิทยาลัยหรือ

ส:วนงานของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินค,าใด ๆ โดยฝRาฝWนมาตรา ๘๖ วรรคสอง 
ถ,าผู,กระทําความผิดตาม (๑) เป1นผู,กระทําความผิดตาม (๒) ด,วย ให,ลงโทษตาม (๒) 

แต:กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป1นความผิดอันยอมความได, 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๐  ให,โอนบรรดากิจการ ทรัพย�สิน สิทธิ หน้ี งบประมาณ และรายได,ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ มาเป1นของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๙๑  ให,สภามหาวิทยาลัยและสภาอาจารย�ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ ทําหน,าท่ีต:อไปจนกว:าจะมีสภามหาวิทยาลัยและสภาอาจารย�
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙๒  ให,ส:วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ และหน:วยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยได,อนุมัติและจัดต้ังข้ึนใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ เป1นส:วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลาง
ก:อนจนกว:าจะได,มีข,อบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ วรรคสาม  ท้ังน้ี ให,แล,วเสร็จภายในสองป2
นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

 
มาตรา ๙๓  ให,นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภา

อาจารย�และกรรมการสภาอาจารย�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่ง
ดํารงตําแหน:งอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ปฏิบัติหน,าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย� และกรรมการสภาอาจารย�ตามพระราชบัญญัติน้ี
จนกว:าจะมีสภามหาวิทยาลัยและสภาอาจารย�ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต,องไม:เกินหน่ึงป2นับแต:วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

 
มาตรา ๙๔  ให,ผู,ดํารงตําแหน:งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๓๑ อยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ คงดํารงตําแหน:งต:อไปจนกว:าจะครบวาระแต:
ถ,าบุคคลดังกล:าวเป1นข,าราชการของมหาวิทยาลัยต,องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป1นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

เม่ือครบกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหน่ึงแล,ว ถ,าผู,ดํารงตําแหน:งดังกล:าวไม:
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป1นพนักงานมหาวิทยาลัย ให,พ,นจากตําแหน:ง และให,นําความใน
วรรคสองของมาตรา ๙๙ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

ให,ผู, ดํารงตําแหน:งรองอธิการบดีและผู,ช:วยอธิการบดีตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ อยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ คงดํารงตําแหน:ง
ต:อไปจนกว:าผู,ดํารงตําแหน:งอธิการบดีจะพ,นจากตําแหน:ง 

 
มาตรา ๙๕  ให,ผู,ดํารงตําแหน:งคณบดี ผู,อํานวยการ หัวหน,าภาควิชา และหัวหน,า

ส:วนราชการท่ีเ รียกช่ืออย:าง อ่ืนท่ี มีฐานะเทียบเท:าคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ อยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ คงดํารงตําแหน:ง
คณบดี ผู,อํานวยการหัวหน,าภาควิชา หรือหัวหน,าส:วนงานหรือหน:วยงานดังกล:าวตามพระราชบัญญัติ
น้ีต:อไปจนกว:าจะครบวาระ 

ให,ผู,ดํารงตําแหน:งรองหรือผู,ช:วยของผู,ดํารงตําแหน:งตามวรรคหน่ึงคงดํารงตําแหน:ง
ต:อไปจนกว:าผู,ดํารงตําแหน:งตามวรรคหน่ึงจะพ,นจากตําแหน:ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๙๖  การนับวาระการดํารงตําแหน:งของอธิการบดีตามมาตรา ๓๖ คณบดี
ตามมาตรา ๔๑ ผู,อํานวยการหรือหัวหน,าส:วนงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนตามมาตรา ๔๗ ให,นับรวมวาระ
การดํารงตําแหน:งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ ด,วย 

 
มาตรา ๙๗  ให,ผู,ดํารงตําแหน:งผู,อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู,อํานวยการกอง

เลขานุการ คณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการสํานัก และหัวหน,าหน:วยงานท่ีเรียกช่ืออย:างอ่ืนอยู:ใน
วันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับซึ่งเป1นข,าราชการของมหาวิทยาลัย ให,คงดํารงตําแหน:งต:อไป 
แต:หากไม:แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในสามป2นับแต:วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,ผู,น้ันพ,นจากตําแหน:ง เว,นแต:ตําแหน:งดังกล:าวจะถูกยุบเลิกก:อนเวลาเช:น
ว:าน้ัน 

 
มาตรา ๙๘  ให,โอนบรรดาข,าราชการ ลูกจ,างของส:วนราชการ พนักงานราชการ 

และพนักงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. 
๒๕๓๑ มาเป1นข,าราชการ ลูกจ,างของส:วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานบุคคลของข,าราชการ ลูกจ,างของส:วนราชการ และ
พนักงานราชการตามวรรคหน่ึง ให,ถือว:ามหาวิทยาลัยเป1นส:วนราชการ และให,ข,าราชการ ลูกจ,างของ
ส:วนราชการและพนักงานราชการดังกล:าวรับเงินเดือน ค:าจ,าง และเงินอ่ืน ๆ ผ:านมหาวิทยาลัยโดย
เบิกจ:ายจากเงินงบประมาณแผ:นดิน งบบุคลากรท่ีจ:ายในลักษณะเงินเดือน ค:าจ,างประจํา และเงินอ่ืน
ท่ีเก่ียวข,องและให,นํากฎหมายว:าด,วยระเบียบข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว:าด,วยลูกจ,างของส:วนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว:าด,วยพนักงาน
ราชการมาใช,บังคับ แล,วแต:กรณี 

ในกรณีท่ีการนํากฎหมาย กฎ ข,อบังคับ หรือระเบียบท่ีออกตามกฎหมายว:าด,วย
ระเบียบข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว:าด,วยลูกจ,างของส:วน
ราชการหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว:าด,วยพนักงานราชการมาใช,บังคับตามวรรคสองไม:
สอดคล,องกับพระราชบัญญัติน้ี หรือมีกรณีท่ีไม:อาจนํามาใช,บังคับได,ด,วยเหตุใด ๆ ให,การดําเนินการ
ในส:วนท่ีไม:สอดคล,องกับพระราชบัญญัติน้ีหรือในส:วนท่ีไม:อาจนํากฎหมาย กฎ ข,อบังคับ หรือระเบียบ
ดังกล:าวมาใช,ได, เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๙๙  ข,าราชการหรือลูกจ,างของส:วนราชการตามมาตรา ๙๘ ผู,ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,างของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงป2นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,างของมหาวิทยาลัย แล,วแต:กรณี ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แต:ไม:เกินสามป2นับแต:วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ เม่ือมหาวิทยาลัยได,ประเมินแล,วเห็นว:ามีความรู,ความสามารถตาม
หลักเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให,บรรจุเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,างของมหาวิทยาลัยได,
โดยไม:ต,องทดลองปฏิบัติงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) ถ,ามหาวิทยาลัยเห็นว:าการรับบุคคล
น้ันเข,าทํางานจะเป1นประโยชน�ต:อมหาวิทยาลัย และมีอัตราท่ีจะรับเข,าทํางานได, ให,ดําเนินการตาม
ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย และเม่ือได,
ย่ืนแสดงเจตนาแล,วจะถอนมิได, 

 
มาตรา ๑๐๐  ผู,ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข,าเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,างของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๙ ให,ได,รับเงินเดือน ค:าจ,าง สวัสดิการ และ
ประโยชน�ตอบแทนอย:างอ่ืนไม:น,อยกว:าท่ีเคยได,รับอยู:ก:อนเข,าเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,าง
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๐๑  ข,าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข,าเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๙ ให,ถือว:าเป1นการให,ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก
หรือยุบตําแหน:งตามกฎหมายว:าด,วยบําเหน็จบํานาญข,าราชการ หรือกฎหมายว:าด,วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข,าราชการ แล,วแต:กรณี  ท้ังน้ี นับแต:วันท่ีมหาวิทยาลัยรับเข,าเป1นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ,างของส:วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข,าเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ,าง
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๙ ให,ถือว:าเป1นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน:ง และให,
มีสิทธิได,รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว:าด,วยบําเหน็จลูกจ,าง 

ข,าราชการซึ่งเป1นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข,าราชการอยู:แล,ว ให,มีสิทธิขอเป1น
สมาชิกต:อไปได,แม,จะออกจากราชการแล,ว ในกรณีเช:นน้ีให,ถือว:าเป1นข,าราชการบํานาญ และมีสิทธิ
ได,รับสวัสดิการจากทางราชการเช:นเดียวกับผู,ได,รับบํานาญตามกฎหมายว:าด,วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข,าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได,รับสิทธิประโยชน�ในฐานะข,าราชการบํานาญแล,วให,ได,รับ
ยกเว,นไม:ต,องอยู:ภายใต,บังคับกฎหมายว:าด,วยการประกันสังคม แต:ไม:ตัดสิทธิที่จะประกันตนด,วยความ
สมัครใจ 

 
มาตรา ๑๐๒  ในระหว:างท่ียังมีข,าราชการและลูกจ,างของส:วนราชการตามมาตรา 

๙๘ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ให,ข,าราชการและลูกจ,างของส:วนราชการ
ดังกล:าวมีส:วนร:วมในกิจการสภามหาวิทยาลัย สภาอาจารย� หรือสภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเท:า
เทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย แล,วแต:กรณีด,วย  ท้ังน้ี ให,เป1นไปตามข,อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๐๓  ให,คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย สถาบัน 

สํานัก ศูนย� และกรรมการอ่ืนซึ่งได,รับแต:งต้ังหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
พ.ศ. ๒๕๓๑ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหน:งอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,
บังคับ คงมีฐานะเป1นคณะกรรมการดังกล:าวต:อไปและทําหน,าท่ีคณะกรรมการบริหารส:วนงานตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือทําหน,าท่ีตามท่ีได,รับแต:งต้ังหรือเลือกจนกว:าจะได,มีการแต:งต้ังหรือเลือก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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คณะกรรมการข้ึนใหม:ตามพระราชบัญญัติ น้ีซึ่ งต,องไม: เ กินหน่ึงร,อยแปดสิบวันนับแต: วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๔  ให,ตําแหน:งศาสตราจารย� ศาสตราจารย�เกียรติคุณ ศาสตราจารย�

พิเศษ รองศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู,ช:วยศาสตราจารย� ผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ หรือ
อาจารย�ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ 
เป1นตําแหน:งศาสตราจารย� ศาสตราจารย�เกียรติคุณ ศาสตราจารย�พิเศษ รองศาสตราจารย� รอง
ศาสตราจารย�พิเศษ ผู,ช:วยศาสตราจารย� ผู,ช:วยศาสตราจารย�พิเศษ หรืออาจารย�ตามพระราชบัญญัติน้ี 
และให,ผู,ดํารงตําแหน:งดังกล:าวคงดํารงตําแหน:งน้ันต:อไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให,ผู,ซึ่งเป1นอาจารย�พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ อยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ เป1นอาจารย�
พิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีจนครบกําหนดท่ีได,รับแต:งต้ัง 

 
มาตรา ๑๐๕  สิทธิในการเข,าสู:ตําแหน:งศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ผู,ช:วย

ศาสตราจารย�หรือตําแหน:งอ่ืนใดของข,าราชการหรือพนักงานท่ีโอนมาตามมาตรา ๙๘ หรือเปลี่ยน
สถานภาพตามมาตรา ๙๙ และสิทธิในการเลื่อนตําแหน:งของลูกจ,างของส:วนราชการ มิให,เสียไป
เพราะเหตุที่โอนมาเปลี่ยนสถานภาพ หรือไม:เปลี่ยนสถานภาพมาเป1นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีท่ีตําแหน:งข,าราชการและลูกจ,างของส:วนราชการใน

มหาวิทยาลัยว:างลงไม:ว:าจะว:างอยู:ก:อนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,ยุบเลิกตําแหน:ง
น้ันและให,โอนอัตราตําแหน:งและงบประมาณแผ:นดินประจําอัตรา รวมตลอดท้ังงบบุคลากรท่ีจ:ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค:าจ,างประจําและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข,องซึ่งต้ังไว,สําหรับตําแหน:งน้ันไปเป1นของ
มหาวิทยาลัยและให,ถือว:าการโอนงบประมาณดังกล:าวเป1นการโอนงบประมาณรายจ:ายตามกฎหมาย
ว:าด,วยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๐๗  เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติตามความในบทเฉพาะกาลน้ี ให,มี

คณะกรรมการเฉพาะกิจคณะหน่ึง ประกอบด,วย นายกสภามหาวิทยาลัยเป1นประธานกรรมการ ผู,แทน
กระทรวงการคลัง ผู,แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู,แทนสํานักงบประมาณ ผู,แทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา อธิการบดี ประธานสภาอาจารย� ประธานสภาข,าราชการ และผู,ทรงคุณวุฒิท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต:งต้ังจํานวนสองคนเป1นกรรมการ 

ให,อธิการบดีแต:งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเป1นกรรมการและเลขานุการ 
ให,คณะกรรมการเฉพาะกิจทําหน,าท่ีให,ความเห็นและกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีท่ีมี

ป5ญหาในการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล 
ให,คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตราน้ี ปฏิบัติหน,าท่ีไปจนกว:าการปฏิบัติตามบท

เฉพาะกาลน้ีได,ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล,ว 
 
มาตรา ๑๐๘  ให,ออกข,อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ีให,แล,วเสร็จภายในสองป2นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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ในระหว:างท่ียังมิได,ออกข,อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให,นําพระ
ราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่ีใช,อยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,
บังคับ มาใช,บังคับโดยอนุโลมเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให,สอดคล,องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการส:งเสริมให,
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู:การเป1นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม:เป1นส:วนราชการแต:อยู:ในกํากับของรัฐ 
เพ่ือประโยชน�ในการบริหารจัดการท่ีเป1นอิสระและมีความคล:องตัว สามารถจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได,อย:างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะต,องคํานึงถึงความเป1นอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและมีความเป1นเลิศทางวิชาการ ซึ่ง
สอดคล,อง กับกฎหมายว: าด, วยการ ศึกษาแห: งชา ติ   ดั ง น้ัน  สมควรปรับปรุงการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ให,เป1นไปตามแนวทางดังกล:าว  จึงจําเป1นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู,จัดทํา 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
ป5ญจพร/ผู,ตรวจ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 


