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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป0นป1ที่ ๗๐ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด+วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ให+ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว9า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
“วิทยาเขต” หมายความว9า เขตการศึกษาซึ่งประกอบด+วยส9วนงานของมหาวิทยาลัย

ท่ีต้ังอยู9ในเขตท+องท่ีตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว9า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว9า คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว9 า  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
“สภาพนักงาน” หมายความว9า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว9า พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๖ ก/หน+า ๑/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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“ผู+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว9า พนักงานมหาวิทยาลัย ข+าราชการ 
และลูกจ+างของส9วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ+างของ
มหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให+มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป0นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติน้ี และเป0นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�มีฐานะเป0นหน9วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม9เป0นส9วน

ราชการตามกฎหมายว9าด+วยระเบียบบริหารราชการแผ9นดิน กฎหมายว9าด+วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว9าด+วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม9เป0นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว9าด+วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๖  ให+รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ให+มหาวิทยาลัยเป0นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มี
วัตถุประสงค�ให+การศึกษา ส9งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให+บริการทาง
วิชาการแก9สังคมพัฒนาและถ9ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ�
สิ่งแวดล+อมเพ่ือนําพาชุมชน สังคม และประเทศชาติไปสู9การพัฒนาอย9างย่ังยืนและเป0นศาสตร�แห9ง
แผ9นดิน 

 
มาตรา ๘  เพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยต+องดําเนินการโดย

ยึดหลัก ดังต9อไปน้ี 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความเป0นเลิศทางวิชาการควบคู9ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป0นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความรับผิดชอบต9อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การมีส9วนร9วมของผู+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ9งส9วนงาน ดังน้ี 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
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(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให+มีส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย 

สถาบันหรือสํานัก เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค�ในมาตรา ๗ เป0นส9วนงานของมหาวิทยาลัยอีกได+ 
 
มาตรา ๑๐  การจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิกส9วนงานตามมาตรา ๙ ให+ทําเป0น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดต้ังและการรวมส9วน
งานให+กําหนดฐานะและภาระหน+าท่ีของส9วนงานน้ันด+วย 

การจัดต้ัง การรวม การแบ9ง หรือการยุบเลิกหน9วยงานภายในของส9วนงานตาม
มาตรา ๙ ให+ทําเป0นประกาศของมหาวิทยาลัย และในกรณีการจัดต้ังและการรวมหน9วยงานภายใน
ของส9วนงานให+กําหนดภาระหน+าท่ีของหน9วยงานภายในน้ันด+วย 

 
มาตรา ๑๑  ภายใต+วัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา

ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข+าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได+ และมีอํานาจให+ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดแก9ผู+สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบน้ันได+ 

การรับเข+าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรค
หน่ึง ให+ทําเป0นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเข+าสมทบในมหาวิทยาลัย ให+เป0นไป
ตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒  ภายใต+วัตถุประสงค�ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและ

ดําเนินการวิจัยร9วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต9างประเทศหรือของ
องค�การระหว9างประเทศก็ได+ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจให+ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดร9วมกับสถานศึกษาช้ันสูงน้ันแก9ผู+สําเร็จการศึกษาได+ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให+ทําเป0นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให+ทําเป0นข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม9อยู9ภายใต+บังคับแห9งกฎหมายว9าด+วยการ

คุ+มครองแรงงานและกฎหมายว9าด+วยแรงงานสัมพันธ� แต9พนักงานมหาวิทยาลัยต+องได+รับการคุ+มครอง
และประโยชน�ตอบแทนไม9น+อยกว9าท่ีกําหนดไว+ในกฎหมายว9าด+วยการคุ+มครองแรงงาน 

 
มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน+าท่ีกระทําการต9าง ๆ ตามวัตถุประสงค�ท่ีระบุ

ไว+ในมาตรา ๗ อํานาจหน+าท่ีเช9นว9าน้ี ให+รวมถึง 
(๑) ซื้อ ขาย จ+าง รับจ+าง สร+าง จัดหา โอน รับโอน เช9า ให+เช9า เช9าซื้อ ให+เช9าซื้อ 

แลกเปลี่ยนและจําหน9าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน�แก9กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย�สินทางป4ญญา หรือมีทรัพยสิทธิต9าง ๆ ในทรัพย�สินของ
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มหาวิทยาลัยและจําหน9ายทรัพย�สินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย�สินท่ีมีผู+อุทิศให+ 

การจําหน9ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย�ของมหาวิทยาลัย ให+กระทําได+เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย�ที่ได+มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค�ให+จําหน9ายหรือแลกเปลี่ยนได+ 

(๒) รับค9าธรรมเนียม ค9าบํารุง ค9าตอบแทน เบ้ียปรับ และค9าบริการในการให+บริการ
ภายในอํานาจหน+าท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการน้ัน 

(๓) ร9วมมือกับหน9วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค�การหรือหน9วยงาน
ต9างประเทศหรือระหว9างประเทศ 

(๔) กู+ยืมเงินและให+กู+ยืมเงินโดยมีหลักประกันด+วยบุคคลหรือทรัพย�สิน ถือหุ+น เข+า
เป0นหุ+นส9วนและลงทุนหรือร9วมลงทุน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน�แก9กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู+ยืมเงิน การให+กู+ยืมเงิน การถือหุ+น การเข+าเป0นหุ+นส9วน การลงทุน หรือการร9วม
ลงทุน ถ+าเป0นจํานวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีกําหนดต+องได+รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก9อน 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

(๖) จัดให+มีกองทุนเพ่ือนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย� รวมท้ังจัดให+มีทุนเพ่ือการศึกษา
และทุนเพ่ือการวิจัยในสาขาวิชาต9าง ๆ 

(๗) จัดต้ังหรือร9วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค�กรท่ีเป0นนิติบุคคลเพ่ือดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค�ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุนหรือร9วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนิน
กิจการท่ีเก่ียวกับหรือต9อเน่ืองกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผลการค+นคว+าวิจัยไปเผยแพร9 หรือ
หาประโยชน� เพ่ือเป0นรายได+ของมหาวิทยาลัย 

(๘) กําหนดค9าตอบแทนหรือค9าตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิประโยชน�และ
ประโยชน�อย9างอ่ืนให+แก9พนักงานมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๙) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช+ และจัดหาประโยชน�จากทรัพย�สินของ
มหาวิทยาลัยและท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว9าด+วยท่ีราชพัสดุ 

 
มาตรา ๑๕  รายได+ของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให+เป0นรายป1 
(๒) เงินและทรัพย�สินซึ่งมีผู+อุทิศให+แก9มหาวิทยาลัย 
(๓) ค9าธรรมเนียม ค9าบํารุง ค9าตอบแทน เบ้ียปรับ และค9าบริการต9าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) รายได+หรือผลประโยชน�ท่ีได+มาจากการลงทุนหรือการร9วมลงทุน และจาก

ทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได+หรือผลประโยชน�ท่ีได+รับมาจากการใช+ท่ีราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน�ใน

ท่ีราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช+ หรือจัดหาประโยชน� 
(๖) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน และรายได+หรือผลประโยชน�จาก

กองทุนดังกล9าว 
(๗) รายได+หรือผลประโยชน�อย9างอ่ืน 
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เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให+แก9มหาวิทยาลัยโดยตรงเป0น
จํานวนท่ีเพียงพอสําหรับค9าใช+จ9ายท่ีจําเป0นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได+ของมหาวิทยาลัยไม9เป0นรายได+ท่ีต+องนําส9งคลังเป0นรายได+แผ9นดินตาม
กฎหมายว9าด+วยเงินคงคลัง กฎหมายว9าด+วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได+ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม9เพียงพอสําหรับค9าใช+จ9ายในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและค9าภาระต9าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม9สามารถหาเงินจากแหล9งอ่ืนได+ 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมให+แก9มหาวิทยาลัยตามความจําเป0นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได+ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน9ง ค9าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน�อ่ืนใดแก9ข+าราชการ ให+รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมให+แก9
มหาวิทยาลัยในสัดส9วนเดียวกัน เพ่ือเป0นค9าใช+จ9ายดังกล9าวให+แก9พนักงานมหาวิทยาลัยด+วย 

 
มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต+องส9งเสริมและสนับสนุนผู+ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข+าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยและนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�อย9างแท+จริงให+มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาว9าผู+ใดขาดแคลนทุนทรัพย�อย9างแท+จริงให+เป0นไปตาม

ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย�ท่ีมหาวิทยาลัยได+มาจากการให+ หรือซื้อด+วยเงิน

รายได+ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย หรือได+มาโดยวิธีอ่ืน ไม9ถือเป0น
ท่ีราชพัสดุและให+เป0นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๘  ทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยท่ีใช+เพ่ือประโยชน�เก่ียวกับการศึกษา การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม9อยู9ในความรับผิดแห9งการ
บังคับคดีท้ังปวงรวมท้ังการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการ
ครอบครองข้ึนเป0นข+อต9อสู+กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยมิได+ 

 
มาตรา ๑๙  บรรดารายได+และทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย ต+องจัดการให+บรรลุ

วัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพย�สินท่ีมีผู+อุทิศให+แก9มหาวิทยาลัยต+องจัดการตามเง่ือนไขท่ีผู+อุทิศให+

กําหนดไว+ แต9ถ+ามีความจําเป0นต+องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล9าว ต+องได+รับความยินยอมจากผู+อุทิศให+
หรือทายาท หากไม9มีทายาทหรือทายาทไม9ปรากฏต+องได+รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการ 
   

 
มาตรา ๒๐  ให+มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด+วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ัง 
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห+าคน ซึ่งจะได+ทรงพระกรุณา
โปรดเกล+าฯ แต9งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน9ง ได+แก9 อธิการบดี ประธานกรรมการ
ส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการวิชาการ ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนิสิต
เก9ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในพระบรมราชูปถัมภ� 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหน่ึงคน ซึ่งเลือกจากผู+ดํารงตําแหน9งรอง
อธิการบดี 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู+ดํารงตําแหน9งคณบดี 
ผู+อํานวยการหรือหัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สํานัก 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย�ประจําท่ีทํา
การสอนมาแล+วไม9น+อยกว9าห+าป1 และมิใช9ผู+ดํารงตําแหน9งรองอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการ หรือ
หัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหน่ึงคน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานมาแล+วไม9น+อยกว9าห+าป1 และมิใช9ผู+ดํารงตําแหน9งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู+อํานวยการหรือหัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สํานัก 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ต+องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู+ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึง
คน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) ให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให+สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป0นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัยและให+อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน+าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือ
นายกสภามหาวิทยาลัยไม9อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ หรือเม่ือไม9มีผู+ดํารงตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และในกรณีท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม9อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ หรือเม่ือไม9มีผู+ดํารงตําแหน9งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ให+สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหน+าท่ี
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให+สภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเป0นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และให+ผู+อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป0นผู+ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ 

(๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดํารงตําแหน9งคราวละสามป1 และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ 
แต9งต้ังหรืออาจได+รับเลือกใหม9อีกได+ 

นอกจากการพ+นจากตําแหน9งตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ+นจากตําแหน9งเม่ือ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให+ถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป0นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก 
(๖) เป0นบุคคลล+มละลาย 
(๗) เป0นคนไร+ความสามารถหรือคนเสมือนไร+ความสามารถ 
ในกรณีท่ีตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว9างลงไม9

ว9าด+วยเหตุใดและยังมิได+ดําเนินการให+ได+มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทนตําแหน9งท่ีว9างให+สภามหาวิทยาลัยประกอบด+วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท9าท่ีมีอยู9 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ+นจากตําแหน9ง
ก9อนครบวาระและได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ัง หรือได+มีการดําเนินการให+ผู+ใดดํารงตําแหน9ง
แทนแล+ว ให+ผู+น้ันอยู9ในตําแหน9งเพียงเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของผู+ซึ่งตนแทน แต9ถ+าวาระการดํารง
ตําแหน9งเหลืออยู9น+อยกว9าเก+าสิบวัน จะไม9ดําเนินการให+มีผู+ดํารงตําแหน9งแทนก็ได+ 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ+นจากตําแหน9ง
ตามวาระแต9ยังมิได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได+ดําเนินการให+ได+มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม9 ให+
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืน
ซึ่งพ+นจากตําแหน9งปฏิบัติหน+าท่ีต9อไปพลางก9อนจนกว9าจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ังนายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ หรือได+มีการดําเนินการให+ได+มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม9แล+ว 

 
มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน+าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยอํานาจหน+าท่ีเช9นว9าน้ีให+รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกระเบียบ ข+อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

ประโยชน�ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให+ส9วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป0นผู+
ออกระเบียบและข+อบังคับสําหรับส9วนงานน้ันเป0นเร่ือง ๆ ไปก็ได+ 

(๓) อนุมัติการให+ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร9วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการให+ปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๔) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และยุบเลิกส9วนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบ9ง
หรือการปรับปรุงหน9วยงานภายในของส9วนงานดังกล9าว 

(๕) อนุมัติการรับเข+าสมทบ การจัดการศึกษาร9วม หรือการยกเลิกการสมทบ การ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร9วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปSดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม 
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
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(๗) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ัง และพิจารณาถอด
ถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย�พิเศษ 

(๘) แต9งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการ หัวหน+าส9วนงานท่ี
เรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ศาสตราจารย�เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู+ช9วยศาสตราจารย� และผู+ช9วยศาสตราจารย�พิเศษ 

(๙) ออกระเบียบและข+อบังคับว9าด+วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได+ จัดหาแหล9งทุนและ

ทรัพยากรอ่ืน 
(๑๑) ออกระเบียบและข+อบังคับต9าง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ

ทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ9ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) อนุมัติการกู+ยืมเงินและให+กู+ยืมเงิน และการลงทุนหรือการร9วมลงทุนตาม

มาตรา ๑๔ (๔) วรรคสอง 
(๑๔) อนุมัติการจัดต้ังหรือร9วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค�กรท่ีเป0นนิติบุคคลหรือ

ยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๔ (๗) 
(๑๕) รับรองรายงานประจําป1ของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานน้ันต9อรัฐมนตรี

เพ่ือทราบ 
(๑๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการ 

หรือหัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก 
(๑๗) แต9งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือกระทํา

การใด ๆ อันอยู9ในอํานาจหน+าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจให+คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล9าวทําการแทนแล+วรายงานให+สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได+ระบุให+เป0นหน+าท่ีของ
ผู+ใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให+เป0นไปตาม

ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๔  ให+มีคณะกรรมการส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหน่ึง ประกอบด+วย 

ประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน+าท่ีให+คําแนะนําปรึกษาและ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได+มา วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ+นจาก
ตําแหน9งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๕  ให+มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด+วย อธิการบดีเป0น
ประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการ หรือหัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก และประธานสภาพนักงาน เป0นกรรมการ 

ให+คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต9งต้ังรองอธิการบดีหรือผู+ช9วยอธิการบดีคน
หน่ึงเป0นเลขานุการโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน+าท่ีเก่ียวกับการเสนอ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข+อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาเก่ียวกับการจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิกส9วนงาน และการจัดต้ัง การรวม การแบ9ง หรือ
การยุบเลิกหน9วยงานภายในของส9วนงาน ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และ
ทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย ให+คําปรึกษาและข+อแนะนําแก9อธิการบดี  ท้ังน้ี ตามข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๗  การประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๘  ให+มีคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด+วย ประธานกรรมการและ

กรรมการ ซึ่งมาจากผู+ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได+มา วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ+นจาก

ตําแหน9งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการวิชาการให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการวิชาการมีอํานาจหน+าท่ี ดังน้ี 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต9อ

อธิการบดี 
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารย�และผู+ทํางานวิจัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

และดูแลให+มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล9าว 
(๔) ประมวลและประเมินความก+าวหน+าทางวิชาการ และจัดทําข+อเสนอแนะ

เก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต9อสภามหาวิทยาลัยเป0นประจําทุกป1 
(๕) เสนอแนะต9อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปSดสอน 

รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๖) เสนอการให+ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญาและประกาศนียบัตรต9อสภามหาวิทยาลัย 
(๗) พิจารณาให+ความเห็นเก่ียวกับการรับเข+าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของ

สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยร9วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนตามมาตรา ๑๒ ต9อสภามหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๘) แต9งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทํา
การใด ๆ อันอยู9ในอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการวิชาการ 

(๙) ให+คําปรึกษาแก9อธิการบดีและปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๐  ให+มีสภาพนักงาน ประกอบด+วย ประธานสภาพนักงาน และกรรมการ

สภาพนักงาน ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได+มา วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ+นจาก

ตําแหน9งของประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน ตลอดจนการประชุมและการ
ดําเนินงานของสภาพนักงานให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๑  สภาพนักงานมีหน+าท่ี ดังน้ี 
(๑) ให+คําปรึกษาและข+อแนะนําแก9สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหาร

กิจการท้ังปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ช9วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร9กิจกรรมและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๓) สร+างและส9งเสริมความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) ส9งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๒  ให+มีอธิการบดีเป0นผู+บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยและอาจมีรองอธิการบดีหรือผู+ช9วยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผู+ช9วย
อธิการบดี ตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน+าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได+ 

 
มาตรา ๓๓  อธิการบดีน้ัน จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ังโดยคําแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัยจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีน้ัน ให+สภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู+มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ 
ผู+ช9วยอธิการบดีน้ัน ให+อธิการบดีแต9งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๓๔  อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน9งคราวละสี่ป1 และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกล+าฯ แต9งต้ังใหม9อีกได+ แต9จะดํารงตําแหน9งเกินสองวาระติดต9อกันมิได+ 
เม่ืออธิการบดีพ+นจากตําแหน9งให+รองอธิการบดีและผู+ช9วยอธิการบดีพ+นจากตําแหน9ง

ด+วย 
นอกจากการพ+นจากตําแหน9งตามวาระ อธิการบดีพ+นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๓๕ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให+ถอดถอน 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก 
(๖) เป0นบุคคลล+มละลาย 
(๗) เป0นคนไร+ความสามารถหรือคนเสมือนไร+ความสามารถ 
 
มาตรา ๓๕  อธิการบดีต+องมีคุณสมบัติอย9างหน่ึงอย9างใด ดังน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม9ตํ่ากว9าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท9าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได+ทําการสอนหรือมีประสบการณ�ด+านการ
บริหารมาแล+วไม9น+อยกว9าสามป1ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือมีประสบการณ�ด+านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ�และระยะเวลาท่ีกําหนดในข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท9าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได+ทําการสอนหรือมีประสบการณ�ด+านการบริหารมาแล+วไม9น+อย
กว9าห+าป1ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ�ด+าน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ�และระยะเวลาท่ีกําหนดในข+อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเคยดํารง
ตําแหน9งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล+วไม9น+อยกว9าสี่ป1 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง อธิการบดีต+องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม9มีลักษณะ
ต+องห+ามตามท่ีกําหนดในข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๖  รองอธิการบดีและผู+ช9วยอธิการบดีต+องสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือ

เทียบเท9าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมท้ังมีคุณสมบัติ
และไม9มีลักษณะต+องห+ามตามท่ีกําหนดในข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๗  อธิการบดีเป0นผู+แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และให+มีอํานาจ

หน+าท่ี ดังน้ี 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให+เป0นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ 

ข+อกําหนด ประกาศ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย�สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย

ให+เป0นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ ข+อกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณบดี ผู+อํานวยการ และ

หัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก 
(๔) แต9งต้ังและถอดถอนผู+ช9วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู+อํานวยการ รองหัวหน+า

ส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก และอาจารย�พิเศษ 
(๕) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ัง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด+านต9าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหล9งต9าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

(๗) เสนอรายงานประจําป1เก่ียวกับกิจการด+านต9าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต9อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ9ายเพ่ือเสนอต9อสภามหาวิทยาลัย 
(๙) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ ข+อกําหนด และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีอธิการบดีไม9อยู9หรือไม9อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+รองอธิการบดี

เป0นผู+รักษาการแทน ถ+ามีรองอธิการบดีหลายคน ให+รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป0นผู+รักษา
การแทน ถ+าอธิการบดีมิได+มอบหมาย ให+รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป0นผู+รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม9มีผู+ดํารงตําแหน9งอธิการบดี หรือไม9มีผู+รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หน่ึง หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+สภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป0นผู+
รักษาการแทน 

 
มาตรา ๓๙  ในวิทยาเขตหน่ึง ให+มีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหน่ึง 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีเป0นผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของวิทยาเขต ให+เป0นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ ข+อกําหนด และประกาศของ
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๐  ในวิทยาเขต ให+มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหน่ึง 
องค�ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการได+มา วาระการดํารงตําแหน9ง 

และการพ+นจากตําแหน9งของกรรมการประจําวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต ให+เป0นไปตามข+อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๑  คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีหน+าท่ี ดังน้ี 
(๑) ให+คําปรึกษาแนะนําแก9อธิการบดีในกิจการต9าง ๆ ของวิทยาเขต 
(๒) เสนอความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิชาการของวิทยาเขตต9อคณะกรรมการ

วิชาการ 
(๓) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตต9ออธิการบดี 
(๔) เสนอแนะการรวม การจัดต้ัง และการยุบเลิกหน9วยงานภายในวิทยาเขตต9อ

อธิการบดี 
(๕) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๔๒  ในคณะหรือวิทยาลัย ให+มีคณบดีคนหน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต9งต้ัง

เป0นผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะให+มีรองคณบดีตาม
จํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือทําหน+าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได+ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน9งคราวละสี่ป1 และอาจได+รับแต9งต้ังใหม9อีกได+ แต9จะ
ดํารงตําแหน9งเกินสองวาระติดต9อกันมิได+ เม่ือคณบดีพ+นจากตําแหน9งให+รองคณบดีพ+นจากตําแหน9ง
ด+วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต9งต้ัง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให+เป0นไป
ตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๓  ในสถาบัน สํานัก หรือส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9า

คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ให+มีผู+ อํานวยการคนหน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังเป0น
ผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน สํานัก หรือส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือสํานัก แล+วแต9กรณี และจะให+มีรองผู+อํานวยการตาม
จํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน+าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผู+อํานวยการมอบหมายก็ได+ 

ผู+อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน9งคราวละสี่ป1 และอาจได+รับแต9งต้ังใหม9อีกได+แต9
จะดํารงตําแหน9งเกินสองวาระติดต9อกันมิได+ เม่ือผู+อํานวยการพ+นจากตําแหน9งให+รองผู+อํานวยการพ+น
จากตําแหน9งด+วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ�  วิ ธีการแต9ง ต้ัง และถอดถอนผู+ อํานวยการและรอง
ผู+อํานวยการให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๔  ผู+ดํารงตําแหน9งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการ หัวหน+า

ส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก จะดํารงตําแหน9ง
ดังกล9าวเกินหน่ึงตําแหน9งในขณะเดียวกันมิได+ 

ผู+ดํารงตําแหน9งตามวรรคหน่ึงจะรักษาการแทนตําแหน9งดังกล9าวได+อีกเพียงหน่ึง
ตําแหน9ง แต9ต+องไม9เกินหน่ึงร+อยแปดสิบวัน 

 
มาตรา ๔๕  การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือส9วนงาน

ท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ให+เป0นไปตามข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือส9วนงานท่ี
เรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก อธิการบดีจะมอบอํานาจให+ผู+
ดํารงตําแหน9งคณบดี ผู+อํานวยการ หรือหัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานักปฏิบัติหน+าท่ีแทนอธิการบดีเฉพาะในส9วนงานน้ันก็ได+ 

ให+ผู+ปฏิบัติหน+าท่ีแทนตามวรรคสอง มีอํานาจหน+าท่ีตามท่ีอธิการบดีกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  นอกจากท่ีบัญญัติไว+แล+วในพระราชบัญญัติน้ี การรักษาการแทน การ

มอบอํานาจให+ปฏิบัติหน+าท่ีแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช9วงให+ปฏิบัติหน+าท่ีแทนของผู+ดํารงตําแหน9ง
ต9าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังหรือ
กําหนดให+ผู+ดํารงตําแหน9งใดเป0นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให+มีอํานาจหน+าท่ีใด ให+ผู+รักษาการแทน
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ทําหน+าท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหน+าท่ีเช9นเดียวกับผู+ดํารงตําแหน9งน้ันในระหว9าง
รักษาการแทน 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๔๗  ให+มหาวิทยาลัยจัดให+มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให+เป0นไป

ตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๘  ให+มหาวิทยาลัยจัดให+มีการประเมินส9วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประเมินส9วนงานของมหาวิทยาลัย ให+เป0นไปตาม

ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๙  ให+คณะกรรมการวิชาการจัดให+มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การ

เรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรน้ัน ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๒๙ (๕) 

 
มาตรา ๕๐  ให+สภามหาวิทยาลัยจัดให+มีการประเมินผลการปฏิบัติหน+าท่ีของ

อธิการบดีและหัวหน+าส9วนงานต9าง ๆ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๑  ให+อธิการบดีจัดให+มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู+ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ต+องให+โอกาสผู+ไม9ผ9านการประเมิน

ในการอุทธรณ�รวมท้ังต+องจัดให+มีกระบวนการพัฒนาผู+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให+มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมท้ังด+านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพท่ีสามารถตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลได+ 

หลักเกณฑ�และวิธีการอุทธรณ� และกระบวนการพัฒนา ให+เป0นไปตามข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
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มาตรา ๕๒  ให+มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว+ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต+อง แยกตามส9วน
งานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย� หน้ีสิน ทุน รายได+ และ
ค9าใช+จ9ายตามความเป0นจริงพร+อมด+วยข+อความอันเป0นท่ีมาของรายการน้ัน ๆ และให+มีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเป0นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหน่ึง ให+เป0นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป 

 
มาตรา ๕๓  ให+มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ9ายส9งผู+สอบ

บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก+าสิบวันนับแต9วันสิ้นป1บัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นป1บัญชีของมหาวิทยาลัย ให+เป0นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๔  ให+สํานักงานการตรวจเงินแผ9นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแต9งต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ9นดินเป0นผู+สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให+ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป1
บัญชี 

 
มาตรา ๕๕  ให+ผู+สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการน้ี ให+มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู+ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและเรียกให+ส9งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องของมหาวิทยาลัย
เป0นการเพ่ิมเติมได+ตามความจําเป0น 

 
มาตรา ๕๖  ให+ผู+สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต9อสภา

มหาวิทยาลัยภายในหน่ึงร+อยห+าสิบวันนับแต9วันสิ้นป1บัญชี เพ่ือสภามหาวิทยาลัยเสนอต9อรัฐมนตรี 
ให+มหาวิทยาลัยเผยแพร9รายงานประจําป1ของป1ที่สิ้นไปน้ัน แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทํา

การและบัญชีรายรับและรายจ9ายท่ีผู+สอบบัญชีรับรองแล+ว พร+อมท้ังแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในป1
ท่ีล9วงมาและแผนงานท่ีจะจัดทําในป1ต9อไปภายในหน่ึงร+อยแปดสิบวันนับแต9วันสิ้นป1บัญชี 

 
มาตรา ๕๗  ให+อธิการบดีเป0นผู+ ดํารงตําแหน9งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว9าด+วยการปTองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

หมวด ๕ 
การกํากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๘  รัฐมนตรีมีอํานาจหน+าท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ

มหาวิทยาลัยให+เป0นไปตามวัตถุประสงค�ในมาตรา ๗ และให+สอดคล+องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป0นการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีป4ญหาข+อขัดแย+งในการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต9อส9วนรวม ให+รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป0นประการใดแล+วให+ผู+ เ ก่ียวข+องมีหน+าท่ีต+องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๕๙  บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยจะต+องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัติน้ีให+รัฐมนตรีเป0นผู+เสนอ 
 

หมวด ๖ 
ตําแหน9งทางวิชาการ 
   

 
มาตรา ๖๐  คณาจารย�ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน9งทางวิชาการ ดังน้ี 
(๑) ศาสตราจารย� 
(๒) รองศาสตราจารย� 
(๓) ผู+ช9วยศาสตราจารย� 
(๔) อาจารย� 
ศาสตราจารย�น้ัน จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ังโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให+มีตําแหน9งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนด+วยก็ได+ 

โดยทําเป0นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการแต9งต้ังและถอดถอนผู+ดํารงตําแหน9งทางวิชาการ 

ให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๑  ศาสตราจารย�พิเศษน้ัน จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ังจากผู+

ซึ่งมิได+เป0นผู+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต9งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย�พิเศษ ให+เป0นไปตาม

ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๒  ศาสตราจารย�ซึ่งมีความรู+ความสามารถและความชํานาญเป0นพิเศษและ

พ+นจากตําแหน9งไปโดยไม9มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต9งต้ังให+เป0นศาสตราจารย�เกียรติคุณใน
สาขาท่ีศาสตราจารย�ผู+น้ันมีความเช่ียวชาญเพ่ือเป0นเกียรติยศได+ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต9งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย�เกียรติคุณ ให+เป0นไป
ตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๓  สภามหาวิทยาลัยอาจแต9งต้ังผู+ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได+เป0น

ผู+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป0นรองศาสตราจารย�พิเศษและผู+ช9วยศาสตราจารย�พิเศษได+ โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต9งต้ังผู+ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป0นอาจารย�พิเศษได+ โดยคําแนะนํา
ของหัวหน+าส9วนงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต9งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย�พิเศษ ผู+ช9วย
ศาสตราจารย�พิเศษและอาจารย�พิเศษ ให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๔  บุคคลใดได+รับพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ังให+ดํารงตําแหน9ง

ศาสตราจารย� ศาสตราจารย�พิเศษ หรือได+รับแต9งต้ังให+ดํารงตําแหน9งศาสตราจารย�เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู+ช9วยศาสตราจารย� หรือผู+ช9วยศาสตราจารย�พิเศษ ตาม
พระราชบัญญัติน้ีให+มีสิทธิใช+ตําแหน9งทางวิชาการดังกล9าวเป0นคํานําหน+านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได+
ตลอดไป 

การใช+คํานําหน+านามตามความในวรรคหน่ึงให+ใช+อักษรย9อ ดังน้ี 
(๑) ศาสตราจารย�  ใช+อักษรย9อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย�พิเศษ  ใช+อักษรย9อ ศ. (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารย�เกียรติคุณ  ใช+อักษรย9อ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย�  ใช+อักษรย9อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย�พิเศษ  ใช+อักษรย9อ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู+ช9วยศาสตราจารย�  ใช+อักษรย9อ ผศ. 
(๗) ผู+ช9วยศาสตราจารย�พิเศษ  ใช+อักษรย9อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช+คํานําหน+านามและการใช+อักษรย9อคํานําหน+านามสําหรับตําแหน9งทางวิชาการ

ท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 

   
 

มาตรา ๖๕  ปริญญามีสามช้ัน คือ 
ปริญญาเอก  เรียกว9า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช+อักษรย9อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว9า  มหาบัณฑิต  ใช+อักษรย9อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว9า  บัณฑิต  ใช+อักษรย9อ บ. 
 
มาตรา ๖๖  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให+ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน

สาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย และร9วมให+ปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาร9วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนในประเทศหรือต9างประเทศหรือขององค�การระหว9างประเทศ 

การกําหนดให+สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด และจะ
ใช+อักษรย9อสําหรับสาขาวิชาน้ันอย9างไร ให+เป0นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข+อบังคับกําหนดให+ผู+สําเร็จการศึกษาช้ัน

ปริญญาตรีได+รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได+ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข+อบังคับกําหนดให+มีประกาศนียบัตรช้ันต9าง 
ๆ และอนุปริญญาก็ได+ ดังน้ี 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ออกให+แก9ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงภายหลังท่ีได+รับปริญญาโทหรือเทียบเท9าแล+ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให+แก9ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หน่ึงภายหลังท่ีได+รับปริญญาตรีหรือเทียบเท9าแล+ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให+แก9ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงก9อนถึงข้ัน
ได+รับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให+แก9ผู+สําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให+ปริญญากิตติมศักด์ิแก9ผู+ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

เห็นว9าทรงคุณวุฒิสมควรแก9ปริญญาน้ัน ๆ แต9จะให+ปริญญาดังกล9าวแก9คณาจารย�ประจํา ผู+ดํารง
ตําแหน9งต9าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารง
ตําแหน9งน้ันไม9ได+ 

ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ�การให+ปริญญากิตติมศักด์ิ ให+เป0นไปตาม
ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให+มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป0น

เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของผู+ได+รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให+มีครุยประจําตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ครุยประจําตําแหน9งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน9งผู+บริหาร หรือครุยประจํา
ตําแหน9งคณาจารย�ของมหาวิทยาลัยก็ได+ 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส9วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะและครุยประจําตําแหน9ง ให+ทําเป0นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน9งจะใช+ในโอกาสใด โดยมี
เง่ือนไขอย9างใดให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให+มีตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของ

มหาวิทยาลัยหรือส9วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได+ โดยทําเป0นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

การใช+ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ตามวรรคหน่ึงเพ่ือการค+า หรือการใช+สิ่ง
ดังกล9าวท่ีมิใช9เพ่ือประโยชน�ของมหาวิทยาลัยหรือส9วนงานของมหาวิทยาลัย ต+องได+รับอนุญาตเป0น
หนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให+มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต9ง

กายของนิสิตหรือพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได+ โดยทําเป0นข+อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
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หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๗๓  ผู+ใดใช+ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน9ง เคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแต9งกายของนิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม9มีสิทธิท่ีจะใช+ หรือแสดง
ด+วยประการใด ๆ ว9าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรหรือมีตําแหน9งใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไม9มีสิทธิ ถ+าได+กระทําเพ่ือให+บุคคลอ่ืนเช่ือ
ว9าตนมีสิทธิท่ีจะใช+หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน9งเช9นน้ัน ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม9เกินห+าหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผู+ใดกระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดดังต9อไปน้ี ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกิน

หน่ึงป1หรือปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของมหาวิทยาลัย

หรือส9วนงานของมหาวิทยาลัย ไม9ว9าจะทําเป0นสีใดหรือทําด+วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช+ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของมหาวิทยาลัยหรือส9วนงานของ

มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ 
(๓) ใช+ หรือทําให+ปรากฏซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ�ของมหาวิทยาลัยหรือ

ส9วนงานของมหาวิทยาลัย ท่ีวัตถุหรือสินค+าใด ๆ โดยฝVาฝWนมาตรา ๗๑ วรรคสอง 
ถ+าผู+กระทําความผิดตาม (๑) เป0นผู+กระทําความผิดตาม (๒) ด+วย ให+ลงโทษตาม (๒) 

แต9กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป0นความผิดอันยอมความได+ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๕  ให+โอนบรรดากิจการ ทรัพย�สิน สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน งบประมาณ 
และรายได+ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาเป0นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๖  ให+นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารง
ตําแหน9งอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ปฏิบัติหน+าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีต9อไป จนกว9าจะได+มีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต+องไม9เกินหน่ึงป1นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

ให+คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต9งต้ังซึ่งมีอยู9ในวันก9อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ทําหน+าท่ีตามท่ีได+รับมอบหมายต9อไปจนกว9าจะแล+วเสร็จภารกิจหรือ
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป0นอย9างอ่ืน 
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มาตรา ๗๗  ให+ผู+ดํารงตําแหน9งอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการสถาบัน ผู+อํานวยการ
สํานักหรือหัวหน+าหน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ และหัวหน+าภาควิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู9ในวันก9อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับคงดํารงตําแหน9งต9อไป จนกว9าจะครบวาระ แต9ถ+าบุคคลดังกล9าวเป0น
ข+าราชการของมหาวิทยาลัยต+องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงป1นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับและเม่ือครบกําหนดแล+วไม9แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยให+พ+นจากตําแหน9ง 

ให+ผู+ดํารงตําแหน9งรองหรือผู+ช9วยของผู+ดํารงตําแหน9งตามวรรคหน่ึงคงดํารงตําแหน9ง
ต9อไป จนกว9าผู+ดํารงตําแหน9งตามวรรคหน่ึงจะพ+นจากตําแหน9ง 

 
มาตรา ๗๘  การนับวาระการดํารงตําแหน9งของอธิการบดี คณบดี ผู+อํานวยการ

สถาบัน ผู+อํานวยการสํานัก และหัวหน+าส9วนงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน หรือสํานัก ให+นับรวมวาระการดํารงตําแหน9งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ด+วย 

 
มาตรา ๗๙  ให+ส9วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ และหน9วยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยได+อนุมัติและจัดต้ังข้ึนใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ เป0นส9วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลาง
ก9อนจนกว9าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๘๐  ให+โอนบรรดาข+าราชการ ลูกจ+างของส9วนราชการ พนักงานราชการ 

และพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาเป0นข+าราชการลูกจ+างของส9วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานบุคคลของข+าราชการ ลูกจ+างของส9วนราชการ และ
พนักงานราชการตามวรรคหน่ึง ให+ถือว9ามหาวิทยาลัยเป0นส9วนราชการ และให+ข+าราชการ ลูกจ+างของ
ส9วนราชการ และพนักงานราชการดังกล9าวรับเงินเดือน ค9าจ+าง และเงินอ่ืน ๆ ผ9านมหาวิทยาลัย โดย
เบิกจ9ายจากเงินงบประมาณแผ9นดิน งบบุคลากรท่ีจ9ายในลักษณะเงินเดือน ค9าจ+างประจํา และเงินอ่ืน
ท่ีเก่ียวข+อง และให+นํากฎหมายว9าด+วยระเบียบข+าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว9าด+วยลูกจ+างของส9วนราชการหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว9าด+วยพนักงาน
ราชการมาใช+บังคับ แล+วแต9กรณี 

ในกรณีท่ีการนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข+อบังคับ ท่ีออกตามกฎหมายว9าด+วย
ระเบียบข+าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว9าด+วยลูกจ+างของส9วน
ราชการ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว9าด+วยพนักงานราชการมาใช+บังคับตามวรรคสองไม9
สอดคล+องกับพระราชบัญญัติน้ีหรือมีกรณีท่ีไม9อาจนํามาใช+บังคับได+ด+วยเหตุใด ๆ ให+การดําเนินการใน
ส9วนท่ีไม9สอดคล+องกับพระราชบัญญัติน้ีหรือในส9วนท่ีไม9อาจนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข+อบังคับ
ดังกล9าวมาใช+ได+ เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๘๑  ข+าราชการหรือลูกจ+างตามมาตรา ๘๐ ผู+ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงป1นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ให+มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของมหาวิทยาลัย แล+วแต9กรณี ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แต9ไม9เกินสองป1นับแต9วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ เม่ือมหาวิทยาลัยได+ประเมินแล+ว เห็นว9ามีความรู+ความสามารถตาม
หลักเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให+บรรจุเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของมหาวิทยาลัยได+
โดยไม9ต+องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) แต9ไม9เกินห+าป1นับแต9วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับเม่ือมหาวิทยาลัยได+ประเมินแล+ว เห็นว9ามีความรู+ความสามารถตาม
หลักเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให+รับเข+าทดลองปฏิบัติหน+าท่ีเป0นเวลาหน่ึงป1 เม่ือพ+นกําหนดแล+ว
เห็นว9ามีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุเข+าเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของมหาวิทยาลัย ก็ให+
บรรจุได+ 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถ+ามหาวิทยาลัยเห็นว9าการรับบุคคล
น้ันเข+าทํางานจะเป0นประโยชน�ต9อมหาวิทยาลัย และมีอัตราท่ีจะรับเข+าทํางานได+ ให+ดําเนินการตาม
ข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึงให+เป0นไปตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย และเม่ือได+
ย่ืนแสดงเจตนาแล+วจะถอนมิได+ 

ข+าราชการหรือลูกจ+างของส9วนราชการตามมาตรา ๘๐ ท่ีมิได+รับการบรรจุเป0น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ให+ยังคงสถานะความเป0นข+าราชการหรือลูกจ+างของส9วน
ราชการ 

 
มาตรา ๘๒  ผู+ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข+าเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ ให+ได+รับเงินเดือน ค9าจ+าง สวัสดิการ และประโยชน�ตอบ
แทนอย9างอ่ืนไม9น+อยกว9าเงินเดือน ค9าจ+าง สวัสดิการ และประโยชน�ตอบแทนอย9างอ่ืนท่ีเคยได+รับอยู9
ก9อนเข+าเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+างของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๓  ข+าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข+าเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๗๗ และมาตรา ๘๑ ให+ถือว9าเป0นการให+ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน9งตาม
กฎหมายว9าด+วยบําเหน็จบํานาญข+าราชการ หรือกฎหมายว9าด+วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข+าราชการ 
แล+วแต9กรณี  ท้ังน้ี นับแต9วันท่ีมหาวิทยาลัยรับเข+าเป0นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ+างของส9วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข+าเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ+าง
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ ให+ถือว9าเป0นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน9ง และให+
มีสิทธิได+รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว9าด+วยบําเหน็จลูกจ+าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ข+าราชการซึ่งเป0นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข+าราชการอยู9แล+ว ให+มีสิทธิขอเป0น
สมาชิกต9อไปได+แม+จะออกจากราชการแล+ว ในกรณีเช9นน้ีให+ถือว9าเป0นข+าราชการบํานาญ และมีสิทธิ
ได+รับสวัสดิการจากทางราชการเช9นเดียวกับผู+ได+รับบํานาญตามกฎหมายว9าด+วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข+าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได+รับสิทธิประโยชน�ในฐานะข+าราชการบํานาญแล+ว ให+
ได+รับยกเว+นไม9ต+องอยู9ภายใต+บังคับกฎหมายว9าด+วยการประกันสังคม แต9ไม9ตัดสิทธิท่ีจะประกันตนด+วย
ความสมัครใจ 

 
มาตรา ๘๔  ในระหว9างท่ียังไม9มีคณะกรรมการวิชาการตามมาตรา ๒๘ ให+สภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๖ หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายทําหน+า ท่ี
คณะกรรมการวิชาการจนกว9าจะได+มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต+องไม9เกินหน่ึงป1
นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

ในระหว9างท่ียังไม9มีข+อบังคับเก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๓ 
และข+อบังคับเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการวิชาการตามมาตรา ๒๘ ให+นําข+อบังคับว9าด+วยการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 
๒๕๔๑ และใช+อยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  ให+ผู+ดํารงตําแหน9งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

ส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู9ในวัน
ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ คงดํารงตําแหน9งต9อไปจนกว9าจะมีผู+ดํารงตําแหน9งประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต+องไม9
เกินหน่ึงป1นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

 
มาตรา ๘๖  ให+ผู+ ดํารงตําแหน9งประธานสภาข+าราชการและกรรมการในสภา

ข+าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 
๒๕๔๑ อยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ คงดํารงตําแหน9งต9อไป จนกว9าจะมีผู+ดํารง
ตําแหน9งประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต+องไม9เกินหน่ึงป1
นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ในระหว9างท่ียังมีข+าราชการและลูกจ+างของส9วนราชการตามมาตรา ๘๐ 

เป0นผู+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ให+ข+าราชการและลูกจ+างของส9วนราชการ
ดังกล9าวมีส9วนร9วมในกิจการสภาพนักงานโดยเท9าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด+วย  ท้ังน้ี ให+เป0นไป
ตามข+อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๘  ภายใต+บังคับมาตรา ๔๕ ให+คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือหน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท9าคณะและคณะกรรมการอ่ืนซึ่งได+ รับแต9งต้ังหรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ในวันก9อน
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วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ทําหน+าท่ีต9อไปจนกว9าจะได+มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๕ ซึ่งต+องไม9
เกินหน่ึงป1นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

 
มาตรา ๘๙  ให+ตําแหน9งศาสตราจารย� ศาสตราจารย�พิเศษ ศาสตราจารย�เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู+ช9วยศาสตราจารย� ผู+ช9วยศาสตราจารย�พิเศษ และ
อาจารย�ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป0นตําแหน9งศาสตราจารย� ศาสตราจารย�พิเศษ ศาสตราจารย�เกียรติคุณ รองศาสตราจารย� รอง
ศาสตราจารย�พิเศษ ผู+ช9วยศาสตราจารย� ผู+ช9วยศาสตราจารย�พิเศษ และอาจารย�ตามพระราชบัญญัติน้ี 
และให+ผู+ดํารงตําแหน9งดังกล9าวคงดํารงตําแหน9งน้ันต9อไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให+ผู+ซึ่งเป0นอาจารย�พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ เป0นอาจารย�
พิเศษของมหาวิทยาลัยต9อไปตามพระราชบัญญัติน้ีจนครบกําหนดเวลาท่ีได+รับการแต9งต้ัง 

 
มาตรา ๙๐  สิทธิในการเข+าสู9ตําแหน9งศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ผู+ช9วย

ศาสตราจารย�หรือตําแหน9งอ่ืนใดของข+าราชการหรือพนักงานท่ีโอนมาตามมาตรา ๘๐ หรือเปลี่ยน
สถานภาพตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ และสิทธิในการเลื่อนตําแหน9งของลูกจ+างของส9วนราชการ
มิให+เสียไปเพราะเหตุท่ีโอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม9เปลี่ยนสถานภาพมาเป0นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๙๑  ในกรณีท่ี ตําแหน9งข+าราชการและลูกจ+างของส9วนราชการใน

มหาวิทยาลัยว9างลง ไม9ว9าจะว9างอยู9ก9อนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ให+ยุบเลิก
ตําแหน9งน้ันและให+โอนอัตราตําแหน9งและเงินงบประมาณแผ9นดินประจําอัตรา รวมตลอดท้ังงบ
บุคลากรท่ีจ9ายในลักษณะเงินเดือน ค9าจ+างประจําและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข+องซึ่งต้ังไว+สําหรับตําแหน9งน้ันไป
เป0นของมหาวิทยาลัย และให+ถือว9าการโอนเงินงบประมาณดังกล9าวเป0นการโอนเงินงบประมาณ
รายจ9ายตามกฎหมายว9าด+วยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๙๒  ให+ออกระเบียบ ข+อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ีให+แล+วเสร็จภายในสองป1นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 
ในระหว9างท่ียังมิได+ออกระเบียบ ข+อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให+นําพระ

ราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข+อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีใช+อยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+
บังคับ มาใช+บังคับโดยอนุโลมเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย+งกับพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป4จจุบันสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมได+เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการส9งเสริมให+มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู9การเป0น
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม9เป0นส9วนราชการแต9อยู9ในกํากับของรัฐจะทําให+การบริหารจัดการเป0นอิสระ
และมีความคล9องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได+อย9างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต+องคํานึงถึงความเป0นอิสระและความเป0นเลิศทาง
วิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ให+เป0นไปตามแนวทางดังกล9าว  จึง
จําเป0นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู+จัดทํา 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
ป4ญจพร/ผู+ตรวจ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 


