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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป2นป3ที่ ๗๐ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว าด-วยมหาวิทยาลัยขอนแก น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห งชาติ ดังต อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. 

๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว า มหาวิทยาลัยขอนแก น 
“วิทยาเขต” หมายความว า เขตการศึกษาซึ่งประกอบด-วยส วนงานของมหาวิทยาลัย

ท่ีต้ังอยู ในเขตท-องท่ีตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว า สภามหาวิทยาลัยขอนแก น 
“สภาวิชาการ” หมายความว า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก น 
“สภาพนักงาน” หมายความว า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก น 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว า พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก น 
“ผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว า พนักงานมหาวิทยาลัย ข-าราชการ 

ลูกจ-างของส วนราชการ พนักงานราชการ และลูกจ-างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี” หมายความว า รัฐมนตรีผู-รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๖ ก/หน-า ๒๕/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๕  ให-มหาวิทยาลัยขอนแก นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. 
๒๕๔๑ เป2นมหาวิทยาลัยขอนแก นตามพระราชบัญญัติน้ี และเป2นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยขอนแก นมีฐานะเป2นหน วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม เป2นส วนราชการ
ตามกฎหมายว าด-วยระเบียบบริหารราชการแผ นดิน กฎหมายว าด-วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว าด-วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม เป2นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว าด-วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๖  ให-รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ให-มหาวิทยาลัยเป2นสถานศึกษาช้ันสูง มีวัตถุประสงคJให-การศึกษา 
ส งเสริม ประยุกตJ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ ายทอด
เทคโนโลยีให-บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๘  เพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ ให-มหาวิทยาลัย

คํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป2นเลิศทางวิชาการ ควบคู ไปกับคุณธรรมและ

จริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป2นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร งใส ความถูกต-อง การตรวจสอบได- และความรับผิดชอบต อรัฐและ

สังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส วนร วมของผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ งส วนงาน ดังต อไปน้ี 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให-มีส วนงานท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท าคณะ วิทยาลัย 

สถาบันหรือสํานัก เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคJในมาตรา ๗ เป2นส วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได- 
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มาตรา ๑๐  การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส วนงานตามมาตรา ๙ ให-ทําเป2น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดต้ังและการรวมส วน
งานให-กําหนดฐานะและภาระหน-าท่ีของส วนงานน้ันด-วย 

การแบ งหน วยงานภายในของส วนงานตามมาตรา ๙ ให-ทําเป2นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ต-องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความ
คุ-มค าของการใช-งบประมาณ การลดความซ้ําซ-อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเป2นสําคัญ 

 
มาตรา ๑๑  ภายใต-วัตถุประสงคJตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา

ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข-าสมทบในมหาวิทยาลัยได- และมีอํานาจให-ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดแก ผู-สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบน้ันได- 

การรับเข-าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข-าสมทบซึ่งสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบัน
อ่ืนตามวรรคหน่ึงให-ทําเป2นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเข-าสมทบในมหาวิทยาลัยให-เป2นไป
ตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒  ภายใต-วัตถุประสงคJตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือ

ดําเนินการวิจัยร วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือต างประเทศ หรือของ
องคJการระหว างประเทศได-โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจให-ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดร วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนแก ผู-สําเร็จการศึกษาได- 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให-ทําเป2นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม อยู ภายใต-บังคับแห งกฎหมายว าด-วยการ

คุ-มครองแรงงานและกฎหมายว าด-วยแรงงานสัมพันธJ แต พนักงานมหาวิทยาลัยต-องได-รับการคุ-มครอง
และประโยชนJตอบแทนไม น-อยกว าท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายว าด-วยการคุ-มครองแรงงาน 

 
มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน-าท่ีกระทําการต าง ๆ ภายใต-วัตถุประสงคJ

ตามท่ีระบุไว-ในมาตรา 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 เพ่ือประโยชนJแก กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยJสินทางป6ญญา หรือมีทรัพยสิทธิต าง ๆ ในทรัพยJสินของ
มหาวิทยาลัยและจําหน ายทรัพยJสินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยJสินท่ีมีผู-อุดหนุนหรืออุทิศให- 

การจําหน ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยJของมหาวิทยาลัย ให-กระทําได-เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยJที่ได-มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงคJให-จําหน ายหรือแลกเปลี่ยนได- 
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(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนJ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนJในการให-การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค าธรรมเนียม ค าบํารุง ค าตอบแทน เบ้ียปรับ และค าบริการในการให-บริการ
ภายในอํานาจหน-าท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการน้ัน 

(๔) กู-ยืมเงินและให-กู-ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด-วยบุคคลหรือทรัพยJสิน ถือหุ-นเข-า
เป2นหุ-นส วนและลงทุนหรือร วมลงทุน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนJแก กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู-ยืมเงิน การให-กู-ยืมเงิน การถือหุ-น การเข-าเป2นหุ-นส วน การลงทุน หรือการร วม
ลงทุน ถ-าเป2นจํานวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีกําหนดต-องได-รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก อน 

(๕) ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดค าตอบแทนหรือค าตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิประโยชนJและ

ประโยชนJอย างอ่ืนให-แก ผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดให-มีกองทุนเพ่ือกิจการต าง ๆ ตามวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัย โดยการ
บริหารกองทุนให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช- และจัดหาประโยชนJจากทรัพยJสินของ
มหาวิทยาลัยและท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว าด-วยท่ีราชพัสดุ 

(๙) จัดต้ังหรือร วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคJกรท่ีเป2นนิติบุคคล รวมตลอดถึง
ลงทุนหรือร วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับหรือต อเน่ืองกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัย หรือนําผลการค-นคว-าวิจัยไปเผยแพร หรือหาประโยชนJ เพ่ือเป2นรายได-ของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๕  รายได-ของมหาวิทยาลัย มีดังต อไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให-เป2นรายป3 
(๒) เงินและทรัพยJสินท่ีมีผู-อุดหนุนหรืออุทิศให-แก มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน และรายได-หรือผลประโยชนJจาก

กองทุนดังกล าว 
(๔) ค าธรรมเนียม ค าบํารุง ค าตอบแทน เบ้ียปรับ และค าบริการต าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) รายได-หรือผลประโยชนJท่ีได-มาจากการลงทุนหรือการร วมลงทุนจากทรัพยJสิน

ของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได-หรือผลประโยชนJท่ีได-มาจากการใช-ท่ีราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนJในท่ี

ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช- หรือจัดหาประโยชนJ 
(๗) รายได-หรือผลประโยชนJอย างอ่ืน 
เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให-แก มหาวิทยาลัยโดยตรง เป2น

จํานวนท่ีเพียงพอสําหรับค าใช-จ ายท่ีจําเป2นในการดําเนินการตามวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได-ของมหาวิทยาลัยไม เป2นรายได-ที่ต-องนําส งคลังเป2นรายได-แผ นดิน 
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ในกรณีที่รายได-ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม เพียงพอสําหรับค าใช-จ ายในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและค าภาระต าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม สามารถหาเงินจากแหล งอ่ืนได- 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมให-แก มหาวิทยาลัยตามความจําเป2นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได-ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน ง ค าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชนJอ่ืนใดให-แก ข-าราชการ ให-รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติม
ให-แก มหาวิทยาลัยในสัดส วนเดียวกัน เพ่ือเป2นค าใช-จ ายดังกล าวให-แก พนักงานมหาวิทยาลัยด-วย 

 
มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต-องส งเสริมและสนับสนุนผู-ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข-าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยJอย างแท-จริงให-มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑJและวิธีการพิจารณาว าผู-ใดขาดแคลนทุนทรัพยJอย างแท-จริง ให-เป2นไป

ตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพยJซึ่งมหาวิทยาลัยได-มาโดยมีผู-อุทิศให-หรือซื้อด-วย

เงินรายได-ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยJสินของมหาวิทยาลัย หรือได-มาโดยทางอ่ืน ไม 
ถือเป2นท่ีราชพัสดุและให-เป2นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๘  ทรัพยJสินของมหาวิทยาลัยท่ีใช-เพ่ือประโยชนJเก่ียวกับการศึกษา การ

วิจัย การให-บริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม อยู ในความรับผิดแห งการ
บังคับคดีท้ังปวง รวมท้ังการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความข้ึนเป2นข-อต อสู-กับ
มหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยJสินของมหาวิทยาลัยมิได- 

 
มาตรา ๑๙  บรรดารายได-และทรัพยJสินของมหาวิทยาลัยจะต-องจัดการเพ่ือให-บรรลุ

วัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพยJสินท่ีมีผู-อุทิศให-แก มหาวิทยาลัยจะต-องจัดการตามเง่ือนไขท่ีผู-อุทิศให-

กําหนดไว-และต-องเป2นไปตามวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แต ถ-ามีความจําเป2นต-อง
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล าว มหาวิทยาลัยต-องได-รับความยินยอมจากผู-อุทิศให-หรือทายาท หากไม มี
ทายาทหรือทายาทไม ปรากฏ จะต-องได-รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการ 
   

 
มาตรา ๒๐  ให-มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด-วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห-าคน ซึ่งจะได-ทรงพระกรุณา

โปรดเกล-าฯ แต งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี 
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(๔) นายกสมาคมศิษยJเก ามหาวิทยาลัยขอนแก น ผู-ว าราชการจังหวัดขอนแก น 
ประธานสภาพนักงาน และประธานกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู-ดํารงตําแหน งรอง
อธิการบดีจํานวนหน่ึงคน เลือกจากผู-ดํารงตําแหน งหัวหน-าส วนงานตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) 
จํานวนสองคน และเลือกจากผู-ดํารงตําแหน งหัวหน-าส วนงานตามมาตรา ๙ (๖) (๗) และวรรคสอง 
จํานวนหน่ึงคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยJประจําจํานวน
สามคนและเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช คณาจารยJประจําจํานวนหน่ึงคน 

หลักเกณฑJและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู-ทรงคุณวุฒิให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในจํานวนน้ีต-องสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหน่ึงคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖) 
ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให-สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป2นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัย และให-อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน-าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือ
นายกสภามหาวิทยาลัยไม อาจปฏิบัติหน-าท่ีได-หรือเม่ือไม มีผู-ดํารงตําแหน งนายกสภามหาวิทยาลัย 
หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม อาจปฏิบัติหน-าท่ีได-หรือเม่ือไม มีผู-ดํารงตําแหน งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให-สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหน-าท่ีแทน
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ให-สภามหาวิทยาลัยแต งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเป2นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และจะให-มีผู-ช วยเลขานุการด-วยก็ได- 

 
มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๒๐ (๒) ต-องมีคุณสมบัติและไม มีลักษณะต-องห-าม ดังต อไปน้ี 
(๑) เป2นผู-ทรงคุณวุฒิ มีความรู-และประสบการณJในด-านต าง ๆ ท่ีเป2นประโยชนJต อ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๒) ไม เป2นผู-ดํารงตําแหน งทางการเมือง หรือเจ-าหน-าท่ีหรือผู-มีตําแหน งบริหารใน

พรรคการเมือง 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๒  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการดํารงตําแหน งคราวละสามป3 และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ 
แต งต้ังใหม อีกได- 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหน ง
คราวละสามป3และอาจได-รับเลือกใหม อีกได- 

นอกจากการพ-นจากตําแหน งตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ-นจากตําแหน งเม่ือ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามของการเป2นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป2นคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๕) เป2นบุคคลล-มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให-ถอดถอนด-วยคะแนนเสียงเกินกว าก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมด 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 
ในกรณีท่ีตําแหน งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว างลงไม 

ว าด-วยเหตุใดและยังมิได-ดําเนินการให-ได-มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทนตําแหน งท่ีว าง ให-สภามหาวิทยาลัยประกอบด-วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท าท่ีมีอยู  

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) 
(๕) และ (๖) พ-นจากตําแหน งก อนครบวาระ และได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังหรือได-มีการ
แต งต้ังหรือเลือกผู-ดํารงตําแหน งแทนแล-ว ให-ผู-ท่ีได-รับพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังหรือได-รับแต งต้ัง
หรือได-รับเลือกอยู 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-ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได-เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม  ให-นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ-นจากตําแหน งปฏิบัติหน-าท่ีต อไป จนกว าจะได-ทรง
พระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิ 
หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม แล-ว 

 
มาตรา ๒๓  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน-าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยอํานาจหน-าท่ีเช นว าน้ีให-รวมถึง 
(๑) กําหนดทิศทาง เปSาหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมท้ังอนุมัติ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนJใน

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให-มหาวิทยาลัยหรือส วนงานใดในมหาวิทยาลัย
เป2นผู-ออกข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งสําหรับส วนงานน้ันเป2นเร่ือง ๆ ไปได- 

(๓) ออกข-อบังคับว าด-วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข-อบังคับเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยJสินของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส วนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการ

แบ งหน วยงานภายในของส วนงานดังกล าว 
(๖) อนุมัติการจัดต้ังองคJกรท่ีเป2นนิติบุคคล ตลอดจนกําหนดนโยบายขององคJกร

ดังกล าว 
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(๗) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑJ และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได- จัดหาแหล ง
ทุนและทรัพยากรอ่ืน 

(๘) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปTดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการรับเข-าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ

สถาบันอ่ืน 
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาร วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร วมกับสถานศึกษา

ช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 
(๑๒) อนุมัติการให-ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ท้ังของมหาวิทยาลัย 

และท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการให-
ปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๑๓) แต งต้ังและถอดถอนประธานและกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
ประธานและกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๔) แต งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทํา
การใด ๆ อันอยู ในอํานาจหน-าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจให-คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล าวทําการแทน แล-วรายงานให-สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ัง และพิจารณาถอด
ถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู-ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารยJ และ
ศาสตราจารยJพิเศษ 

(๑๖) แต งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน-าส วนงานตามมาตรา ๙ 
(๑๗) แต งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยJ รองศาสตราจารยJพิเศษ ผู-ช วย

ศาสตราจารยJ ผู-ช วยศาสตราจารยJพิเศษ และผู-ดํารงตําแหน งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืนตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสาม 

(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน-าท่ีของอธิการบดีและหัวหน-าส วนงาน
ตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 

(๑๙) รับรองรายงานประจําป3ของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันต อรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ 

(๒๐) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได-ระบุให-เป2นหน-าท่ีของ
ส วนงานใดหรือของผู-ใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๒๔  การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให-เป2นไปตาม

ข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๕  ให-มีสภาวิชาการ ประกอบด-วยประธานกรรมการและกรรมการจํานวน

ไม น-อยกว าสิบห-าคนแต ไม เกินย่ีสิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต งต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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คุณสมบัติ หลักเกณฑJ วิธีการได-มา วาระการดํารงตําแหน ง และการพ-นจากตําแหน ง
ของประธานกรรมการและกรรมการ รวมท้ังอํานาจหน-าท่ี ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
สภาวิชาการ ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๖  ให-มีสภาพนักงาน ประกอบด-วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่ง

เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑJ วิธีการได-มา วาระการดํารงตําแหน ง และการพ-นจาก

ตําแหน งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภา
พนักงาน ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๗  สภาพนักงานมีอํานาจหน-าท่ี ดังต อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให-คําปรึกษาแก สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหาร

กิจการท้ังปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส งเสริมความสัมพันธJอันดีระหว างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ระหว างพนักงานมหาวิทยาลัยด-วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๘  ให-มีคณะกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด-วยประธาน

กรรมการและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน-าท่ีให-คําแนะนําปรึกษาแก 

มหาวิทยาลัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑJ วิธีการได-มา วาระการดํารงตําแหน ง และการพ-นจาก
ตําแหน งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๙  ให-มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด-วย 
(๑) ประธานกรรมการ ได-แก  อธิการบดี 
(๒) กรรมการโดยตําแหน ง ได-แก  รองอธิการบดี ประธานสภาพนักงาน และหัวหน-า

ส วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 
ให-อธิการบดีแต งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเป2นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและจะแต งต้ังผู-ช วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล าวด-วยก็ได- 
 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน-าท่ี ดังต อไปน้ี 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข-อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต อ

สภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส วนงาน และการแบ งหน วยงานภายใน

ของส วนงานต อสภามหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีมอบหมายหรือท่ีมิได-เป2นอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 

(๔) แต งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู ใน
อํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๕) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให-เป2นไปตาม

ข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๓๑  ให-มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

การเงินและทรัพยJสินมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณJ ร-องทุกขJและพิทักษJระบบคุณธรรม
ประจํามหาวิทยาลัย 

องคJประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑJ วิธีการได-มา วาระการดํารงตําแหน ง 
และการพ-นจากตําแหน งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมท้ังอํานาจหน-าท่ี ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๒  ให-มีอธิการบดีเป2นผู-บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู-ช วยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผู-ช วย
อธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน-าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได- 

 
มาตรา ๓๓  อธิการบดีน้ัน จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังโดยคําแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัยจากผู-มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๖ 
หลักเกณฑJและวิธีการสรรหาอธิการบดี ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีน้ัน ให-สภามหาวิทยาลัยแต งต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดี จากผู-มี

คุณสมบัติและไม มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๖ 
ผู-ช วยอธิการบดีน้ัน ให-อธิการบดีแต งต้ังจากผู-มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะต-องห-าม

ตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๓๔  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู-ช วยอธิการบดี และหัวหน-าส วนงานตาม

มาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง จะแต งต้ังจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู-ซึ่งมิใช 
ผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได- 

 
มาตรา ๓๕  อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน งคราวละสี่ป3 และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกล-าฯ แต งต้ังใหม อีกได- แต จะดํารงตําแหน งเกินสองวาระติดต อกันมิได- 
เม่ืออธิการบดีพ-นจากตําแหน ง ให-รองอธิการบดีและผู-ช วยอธิการบดีพ-นจาก

ตําแหน งด-วย 
นอกจากการพ-นจากตําแหน งตามวาระ อธิการบดีพ-นจากตําแหน งเม่ือ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๖ 
(๔) เป2นคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๕) เป2นบุคคลล-มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให-ถอดถอนด-วยคะแนนเสียงเกินกว าก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให-พ-นจากตําแหน ง เน่ืองจากไม ผ านการประเมินผลตาม

หลักเกณฑJที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๔๖ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 
 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีและรองอธิการบดีต-องมีคุณสมบัติอย างหน่ึงอย างใด 

ดังต อไปน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากว าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท าจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได-ทําการสอนหรือมีประสบการณJด-านการ
บริหารมาแล-วไม น-อยกว าห-าป3ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันหน่ึงช้ันใดหรือเทียบเท าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได-ทําการสอนหรือมีประสบการณJด-านการ
บริหารมาแล-วไม น-อยกว าสิบป3ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือมีประสบการณJด-านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑJที่กําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล-วไม 
น-อยกว าสิบป3 

ผู-ช วยอธิการบดีต-องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันหน่ึงช้ันใดหรือเทียบเท าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผู-ช วย
อธิการบดีต-องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม มีลักษณะต-องห-ามตามท่ีกําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๗  อธิการบดีเป2นผู-แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และให-มีอํานาจ

หน-าท่ี ดังต อไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให-เป2นไปตามกฎหมาย กฎ ข-อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด-านต าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดหารายได-และทรัพยากรจากแหล งต าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจให-

บรรลุวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัย 
(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ าย เพ่ือเสนอขออนุมัติต อสภา

มหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพยJสินของมหาวิทยาลัยให-เป2นไป

ตามกฎหมายกฎ ข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมติของสภา
มหาวิทยาลัย 
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(๖) แต งต้ังและถอดถอนผู-ช วยอธิการบดี 
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน-าท่ีของหัวหน-าส วนงานตามมาตรา ๙ (๑) 

(๒) และ (๓) 
(๘) แต งต้ังและถอดถอนรองหัวหน-าส วนงานและผู-ช วยหัวหน-าส วนงานตามมาตรา 

๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ตามคําแนะนําของหัวหน-าส วนงาน 
(๙) บรรจุ แต งต้ัง ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยแก พนักงานมหาวิทยาลัย ตาม

ข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด-านต าง ๆ และรายงาน

ประจําป3ของมหาวิทยาลัยต อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย กฎ ข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของ

มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีอธิการบดีไม อยู หรือไม อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รองอธิการบดี

เป2นผู-รักษาการแทน ถ-ามีรองอธิการบดีหลายคน ให-รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป2นผู-รักษา
การแทน ถ-าอธิการบดีมิได-มอบหมาย ให-รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป2นผู-รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม มีผู-ดํารงตําแหน งอธิการบดี หรือไม มีผู-รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หน่ึง หรือมีแต ไม อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-สภามหาวิทยาลัยแต งต้ังผู-มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะ
ต-องห-ามตามมาตรา ๓๖ เป2นผู-รักษาการแทน 

 
มาตรา ๓๙  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให-มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีส วน

งานตามมาตรา ๙ ท่ีมีหน-าท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดให-เป2นวิทยาเขตได-  ท้ังน้ี 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในวิทยาเขตหน่ึง อธิการบดีอาจมอบอํานาจให-รองอธิการบดีคนหน่ึง หรือหัวหน-า
ส วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) หรือวรรคสอง ท่ีอยู ในวิทยาเขตน้ัน ปฏิบัติหน-าท่ีแทน
อธิการบดีเฉพาะในวิทยาเขตน้ันได- 

 
มาตรา ๔๐  การบริหารงานภายในของส วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ให-

เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ในส วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ให-มีหัวหน-าส วนงานคน

หน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต งต้ัง เป2นผู-บังคับบัญชาและรับผิดชอบส วนงาน มีวาระการดํารงตําแหน ง
คราวละสี่ป3และอาจได-รับแต งต้ังใหม อีกได-แต จะดํารงตําแหน งเกินสองวาระติดต อกันมิได- และจะให-มี
รองหัวหน-าส วนงานหรือผู-ช วยหัวหน-าส วนงาน เพ่ือทําหน-าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีหัวหน-าส วนงาน
มอบหมายก็ได- 

ช่ือตําแหน ง คุณสมบัติ หลักเกณฑJ วิธีการได-มา และการพ-นจากตําแหน งของ
หัวหน-าส วนงาน รองหัวหน-าส วนงาน หรือผู-ช วยหัวหน-าส วนงานตามวรรคสอง รวมท้ังอํานาจหน-าท่ี 
ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือหัวหน-าส วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง พ-นจากตําแหน ง
ให-รองหัวหน-าส วนงานและผู-ช วยหัวหน-าส วนงานน้ันพ-นจากตําแหน งด-วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๔๑  ให-ส วนงานตามมาตรา ๙ ท่ีมีหน-าท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

จัดให-มีคณะกรรมการประจําส วนงาน 
ส วนงานตามมาตรา ๙ ท่ีมิได-มีหน-าท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน อาจจัดให-มี

คณะกรรมการประจําส วนงานได- 
องคJประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑJ วิธีการได-มา วาระการดํารงตําแหน ง 

และการพ-นจากตําแหน งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมท้ังอํานาจหน-าท่ี ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําส วนงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-เป2นไป
ตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๒  ผู-ดํารงตําแหน งอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน-าส วนงานตาม

มาตรา ๙ ต-องปฏิบัติหน-าท่ีได-เต็มเวลา ตามหลักเกณฑJและเง่ือนไขท่ีกําหนดในข-อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และจะดํารงตําแหน งดังกล าวเกินหน่ึงตําแหน งในขณะเดียวกันมิได- 

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

 
มาตรา ๔๓  นอกจากท่ีบัญญัติไว-แล-วในพระราชบัญญัติน้ี การรักษาการแทน การ

มอบอํานาจให-ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช วงให-ปฏิบัติการแทนของผู-ดํารงตําแหน งต าง 
ๆ ในมหาวิทยาลัยให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ข-อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต งต้ังหรือ
กําหนดให-ผู-ดํารงตําแหน งใดเป2นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให-มีอํานาจหน-าท่ีอย างใด ให-ผู-รักษาการ
แทนหรือผู-ปฏิบัติการแทนทําหน-าท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหน-าท่ีเช นเดียวกับผู-ดํารง
ตําแหน งน้ันในระหว างท่ีรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด-วย แล-วแต กรณี 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๔๔  ให-มหาวิทยาลัยจัดให-มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑJ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไป

ตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๕  ให-มหาวิทยาลัยจัดให-มีการประเมินส วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑJ และวิธีการประเมินส วนงานของมหาวิทยาลัย ให-เป2นไปตาม

ข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๖  ให-สภามหาวิทยาลัยจัดให-มีการประเมินผลการปฏิบัติหน-าท่ีของ
อธิการบดีและหัวหน-าส วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 

ให-อธิการบดีจัดให-มีการประเมินผลการปฏิบัติหน-าท่ีของหัวหน-าส วนงานตามมาตรา 
๙ (๑) (๒) และ (๓) 

การประเมินผลการปฏิบัติหน-าท่ีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-เป2นไปตาม
หลักเกณฑJ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๗  ให-มหาวิทยาลัยจัดให-มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู-ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑJ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๔๘  ให-มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว-ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต-อง แยกตามส วน
งานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพยJ หน้ีสิน ทุน รายได-และ
ค าใช-จ ายตามความเป2นจริงพร-อมด-วยข-อความอันเป2นท่ีมาของรายการน้ัน ๆ และให-มีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเป2นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป 

 
มาตรา ๔๙  ให-มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ ายส งผู-สอบ

บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก-าสิบวันนับแต วันสิ้นป3บัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นป3บัญชีของมหาวิทยาลัย ให-เป2นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๐  ให-สํานักงานการตรวจเงินแผ นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแต งต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ นดินเป2นผู-สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และให-ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป3
บัญชี 

 
มาตรา ๕๑  ให-ผู-สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ต าง ๆ ท่ีเก่ียวข-องของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการน้ี ให-มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู-ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและเรียกให-ส งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต าง ๆ ท่ีเก่ียวข-องของมหาวิทยาลัย
เป2นการเพ่ิมเติมได-ตามความจําเป2น 

 
มาตรา ๕๒  ให-ผู-สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต อสภา

มหาวิทยาลัยภายในหน่ึงร-อยห-าสิบวันนับแต วันสิ้นป3บัญชี เพ่ือให-สภามหาวิทยาลัยเสนอต อรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ให-มหาวิทยาลัยเผยแพร รายงานประจําป3ของป3ที่สิ้นไปน้ัน แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทํา
การและบัญชีรายรับและรายจ ายท่ีผู-สอบบัญชีรับรองแล-ว พร-อมท้ังแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในป3
ท่ีล วงมาภายในหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต วันสิ้นป3บัญชี 

 
มาตรา ๕๓  ให-อธิการบดีเป2นผู- ดํารงตําแหน งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว าด-วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

หมวด ๕ 
การกํากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๔  รัฐมนตรีมีอํานาจหน-าท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ

มหาวิทยาลัยให-เป2นไปตามวัตถุประสงคJของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ และให-สอดคล-องกับนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป2นการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีป6ญหาข-อขัดแย-งใน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต อส วนรวม ให- รัฐมนตรีเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป2นประการใดแล-ว ให-ผู-เก่ียวข-องมีหน-าท่ีต-องปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๕๕  บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยจะต-องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัติน้ีให-รัฐมนตรีเป2นผู-เสนอ 
 

หมวด ๖ 
ตําแหน งทางวิชาการ 
   

 
มาตรา ๕๖  คณาจารยJประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน งทางวิชาการ ดังต อไปน้ี 
(๑) ศาสตราจารยJ 
(๒) รองศาสตราจารยJ 
(๓) ผู-ช วยศาสตราจารยJ 
(๔) อาจารยJ 
ศาสตราจารยJน้ัน จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให-มีตําแหน งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืนได-โดยทํา

เป2นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการแต งต้ังและถอดถอนผู-ดํารงตําแหน งทางวิชาการ 

ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

มาตรา ๕๗  ศาสตราจารยJพิเศษน้ัน จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังจากผู-
ซึ่งมิได-เป2นผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการแต งต้ังและถอดถอนศาสตราจารยJพิเศษ ให-เป2นไป
ตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๘  ศาสตราจารยJซึ่งมีความรู-ความสามารถและความชํานาญเป2นพิเศษ 

และพ-นจากตําแหน งไปโดยไม มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต งต้ังให-เป2นศาสตราจารยJเกียรติคุณ
ในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยJผู-น้ันมีความเช่ียวชาญเพ่ือเป2นเกียรติยศได- 

คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการแต งต้ังและถอดถอนศาสตราจารยJเกียรติคุณ ให-
เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๙  สภามหาวิทยาลัยอาจแต งต้ังผู-ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได-เป2น

คณาจารยJประจําของมหาวิทยาลัยเป2นรองศาสตราจารยJพิเศษหรือผู-ช วยศาสตราจารยJพิเศษได- โดย
คําแนะนําของสภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต งต้ังผู-ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได-เป2นคณาจารยJประจําของ
มหาวิทยาลัยเป2นอาจารยJพิเศษได- โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน-าส วนงานอ่ืนท่ีมีหน-าท่ีเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการแต งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยJพิเศษ ผู-ช วย
ศาสตราจารยJพิเศษ และอาจารยJพิเศษ ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๐  บุคคลใดได-รับพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต งต้ังให-ดํารงตําแหน ง

ศาสตราจารยJ ศาสตราจารยJพิเศษ หรือได-รับแต งต้ังให-ดํารงตําแหน งศาสตราจารยJเกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารยJ รองศาสตราจารยJพิเศษ ผู-ช วยศาสตราจารยJ ผู-ช วยศาสตราจารยJพิเศษ หรือตําแหน ง
ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี ให-มีสิทธิใช-ตําแหน งทางวิชาการดังกล าวเป2นคํา
นําหน-านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได-ตลอดไป 

การใช-คํานําหน-านามตามความในวรรคหน่ึง ให-ใช-อักษรย อ ดังต อไปน้ี 
ศาสตราจารยJ  ใช-อักษรย อ ศ. 
ศาสตราจารยJพิเศษ  ใช-อักษรย อ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยJเกียรติคุณ  ใช-อักษรย อ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารยJ  ใช-อักษรย อ รศ. 
รองศาสตราจารยJพิเศษ  ใช-อักษรย อ รศ. (พิเศษ) 
ผู-ช วยศาสตราจารยJ  ใช-อักษรย อ ผศ. 
ผู-ช วยศาสตราจารยJพิเศษ  ใช-อักษรย อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช-คํานําหน-านามและการใช-อักษรย อคํานําหน-านามสําหรับตําแหน งทางวิชาการ

ท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืนให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
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มาตรา ๖๑  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 ๖๒  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให-ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน

สาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย และให-หรือร วมให-ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาร วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือ
ต างประเทศ หรือขององคJการระหว างประเทศ 

การกําหนดให-สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด และจะ
ใช-อักษรย อสําหรับสาขาวิชาน้ันอย างไร ให-เป2นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๓  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข-อบังคับกําหนดให-ผู-สําเร็จการศึกษาช้ัน

ปริญญาตรีได-รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได- 
 
มาตรา ๖๔  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข-อบังคับกําหนดให-มีประกาศนียบัตรช้ันต าง 

ๆ และอนุปริญญาได- ดังต อไปน้ี 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ออกให-แก ผู-สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหน่ึงภายหลังท่ีได-รับปริญญาโทหรือเทียบเท าแล-ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให-แก ผู-สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หน่ึงภายหลังท่ีได-รับปริญญาตรีหรือเทียบเท าแล-ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให-แก ผู-สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงก อนถึงข้ัน

ได-รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให-แก ผู-สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๖๕  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให-ปริญญากิตติมศักด์ิแก บุคคลซึ่ งสภา

มหาวิทยาลัยเห็นว าทรงคุณวุฒิสมควรแก ปริญญาน้ัน ๆ แต จะให-ปริญญาดังกล าวแก ผู-ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยผู-ดํารงตําแหน งต าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน งน้ันไม ได- 

ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑJการให-ปริญญากิตติมศักด์ิ ให-เป2นไปตาม
ข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๖  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให-มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป2น

เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของผู-ได-รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให-
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มีครุยประจําตําแหน งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุย
ประจําตําแหน งผู-บริหารหรือครุยประจําตําแหน งคณาจารยJของมหาวิทยาลัยได- 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะและครุยประจําตําแหน ง ให-ทําเป2นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน งจะใช-ในโอกาสใด โดยมี
เง่ือนไขอย างใด ให-เป2นไปตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๗  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให-มีตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณJของ

มหาวิทยาลัยหรือส วนงานของมหาวิทยาลัยได- โดยทําเป2นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

การใช-ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณJตามวรรคหน่ึงเพ่ือการค-า หรือการใช-สิ่ง
ดังกล าวท่ีมิใช เพ่ือประโยชนJของมหาวิทยาลัยหรือส วนงานของมหาวิทยาลัย ต-องได-รับอนุญาตเป2น
หนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให-มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต ง

กายของนักศึกษาและผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได- โดยทําเป2นข-อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙  ผู-ใดใช-ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน ง เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแต งกายของนักศึกษาและผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบ
สิ่งดังกล าวโดยไม มีสิทธิ ท่ีจะใช-  หรือแสดงด-วยประการใด ๆ ว าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน งใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไม มีสิทธิ ถ-าได-กระทําเพ่ือให-บุคคลอ่ืนเช่ือ
ว าตนมีสิทธิท่ีจะใช- หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน งเช นน้ัน ต-องระวางโทษจําคุกไม เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม เกินห-าหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผู-ใดกระทําการอย างหน่ึงอย างใดดังต อไปน้ี ต-องระวางโทษจําคุกไม เกิน

หน่ึงป3หรือปรับไม เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณJของมหาวิทยาลัย

หรือส วนงานของมหาวิทยาลัย ไม ว าจะทําเป2นสีใดหรือทําด-วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช-ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณJของมหาวิทยาลัยหรือส วนงานของ

มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใช- หรือทําให-ปรากฏซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณJของมหาวิทยาลัย หรือ

ส วนงานของมหาวิทยาลัย ท่ีวัตถุหรือสินค-าใด ๆ โดยฝVาฝWนมาตรา ๖๗ วรรคสอง 
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ถ-าผู-กระทําความผิดตาม (๑) เป2นผู-กระทําความผิดตาม (๒) ด-วย ให-ลงโทษตาม (๒) 
แต กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป2นความผิดอันยอมความได- 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๑  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยJสิน สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน งบประมาณ 

และรายได-ของมหาวิทยาลัยขอนแก นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป2น
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๒  ให-ส วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ และส วนงานภายในท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก นได-อนุมัติและ
จัดต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัยขอนแก นซึ่งมีอยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เป2นส วนงานของ
มหาวิทยาลัยไปพลางก อนจนกว าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดต้ังส วนงานตามมาตรา ๙ ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๓  ให-นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหน งอยู ในวัน
ก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เป2นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีและปฏิบัติหน-าท่ีต อไปจนกว าจะมีสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต-องไม เกินหน่ึงป3นับแต วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

 
มาตรา ๗๔  ให-ผู-ดํารงตําแหน งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ คงดํารงตําแหน งต อไปจนกว าจะครบวาระ 
ในกรณีที่ผู-ดํารงตําแหน งอธิการบดีตามวรรคหน่ึงเป2นข-าราชการของมหาวิทยาลัยให-

เปลี่ยนสถานภาพจากข-าราชการเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให-นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช-บังคับกับผู-ดํารงตําแหน งรองอธิการบดี

และผู-ช วยอธิการบดีโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๕  การนับวาระการดํารงตําแหน งของอธิการบดีตามมาตรา ๓๕ และหัวหน-า

ส วนงานตามมาตรา ๔๐ ให-นับรวมวาระการดํารงตําแหน งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. 
๒๕๔๑ ด-วย 

 
มาตรา ๗๖  ให-ผู-ดํารงตําแหน งคณบดี รองคณบดี ผู-อํานวยการ รองผู-อํานวยการ 

สถาบัน สํานัก หรือศูนยJ หัวหน-าส วนราชการ รองหัวหน-าส วนราชการท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท าคณะหัวหน-าส วนงานภายใน และรองหัวหน-าส วนงานภายในท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก นได-
อนุมัติและจัดต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัยขอนแก น ซึ่งดํารงตําแหน งอยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-
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บังคับ คงดํารงตําแหน งดังกล าวต อไปจนกว าจะครบวาระ ถ-าบุคคลดังกล าวเป2นข-าราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก นต-องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน้ีโดยทําเป2นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

ถ-าผู-ดํารงตําแหน งตามวรรคหน่ึงได-แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและมีคําสั่งบรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ให-ดํารงตําแหน งดังกล าวต อไปจนกว าจะ
ครบวาระท่ีเหลืออยู  แต ถ-าไม แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาท่ี
กําหนด ให-พ-นจากตําแหน ง 

 
มาตรา ๗๗  ให-ข-าราชการ ลูกจ-างของส วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก น 

พนักงานราชการ และพนักงานซึ่งจ-างจากเงินรายได-ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก นพ.ศ. ๒๕๔๑ อยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ยังคงเป2นข-าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ-างของส วนราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานซึ่งจ-างจากเงิน
รายได-ของมหาวิทยาลัยต อไปและให-ปฏิบัติหน-าท่ีในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให-ถือว า
การปฏิบัติหน-าท่ีดังกล าวเป2นการปฏิบัติหน-าท่ีราชการ ปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะลูกจ-างของส วนราชการ 
ปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะพนักงานราชการหรือปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย แล-วแต กรณี 

ในระหว างการปฏิบัติหน-าท่ีตามวรรคหน่ึง สิทธิในการเข-าสู ตําแหน งศาสตราจารยJ 
รองศาสตราจารยJ ผู-ช วยศาสตราจารยJ หรือตําแหน งอ่ืนใดของผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรค
หน่ึง และสิทธิในการเลื่อนตําแหน งของข-าราชการ ให-เป2นไปตามกฎหมายว าด-วยระเบียบข-าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนJในการบริหารงานบุคคลของข-าราชการ ลูกจ-างของส วนราชการ และ
พนักงานราชการตามวรรคหน่ึง ให-ถือว ามหาวิทยาลัยเป2นส วนราชการ และให-ข-าราชการ ลูกจ-างของ
ส วนราชการและพนักงานราชการดังกล าว รับเงินเดือน ค าจ-าง และเงินอ่ืนผ านมหาวิทยาลัยโดย
เบิกจ ายจากเงินงบประมาณแผ นดิน งบบุคลากรท่ีจ ายในลักษณะเงินเดือนและค าจ-างประจําและเงิน
อ่ืนท่ีเก่ียวข-อง และให-นํากฎหมายว าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว าด-วยลูกจ-างของส วนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด-วยพนักงาน
ราชการมาใช-บังคับ แล-วแต กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน งของลูกจ-างของส วนราชการตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว าด-วยลูกจ-างของส วนราชการ 

ในกรณีท่ีนํากฎหมายว าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว าด-วยลูกจ-างของส วนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด-วย
พนักงานราชการมาใช-บังคับแต ไม สอดคล-องกับพระราชบัญญัติน้ีหรือมีกรณีท่ีไม อาจนํามาใช-บังคับได-
ด-วยเหตุใด ให-การดําเนินการในส วนท่ีไม สอดคล-องกับพระราชบัญญัติน้ีหรือในส วนท่ีไม อาจนํามาใช-
บังคับได- เป2นไปตามข-อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
มาตรา ๗๘  ข-าราชการหรือลูกจ-างของส วนราชการตามมาตรา ๗๗ ผู-ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-างของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทําเป2นหนังสือภายในหน่ึงป3นับแต วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-
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บังคับ ให-มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-างของมหาวิทยาลัย 
แล-วแต กรณี โดยไม ต-องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทําเป2นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แต ไม เกินห-าป3นับ
แต วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เม่ือมหาวิทยาลัยได-ประเมินแล-วเห็นว ามีความรู-ความสามารถตาม
หลักเกณฑJท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให-บรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-างของมหาวิทยาลัยได-
โดยไม ต-องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทําเป2นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) ถ-ามหาวิทยาลัย
เห็นว าการรับบุคคลน้ันเข-าทํางานจะเป2นประโยชนJต อมหาวิทยาลัย และมีอัตราท่ีจะรับเข-าทํางานได- 
ให-ดําเนินการตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให-สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขในการส งเสริมและ
สนับสนุนข-าราชการและลูกจ-างของส วนราชการ เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพมาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ-างของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือข-าราชการหรือลูกจ-างของส วนราชการท่ีแสดงเจตนาตาม (๑) หรือ (๒) ได-รับ
บรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-างของมหาวิทยาลัยแล-ว ให-ได-รับเงินเดือน ค าจ-าง สวัสดิการ 
และประโยชนJตอบแทนอย างอ่ืนไม น-อยกว าท่ีเคยได-รับอยู ก อนเข-าเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ-างของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ี ตําแหน งข-าราชการและลูกจ-างของส วนราชการใน

มหาวิทยาลัยว างลงไม ว าจะว างอยู ก อนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ยุบเลิกตําแหน ง
น้ันและให-โอนอัตราตําแหน งและเงินงบประมาณแผ นดินประจําอัตรา รวมตลอดท้ังงบบุคลากรท่ีจ าย
ในลักษณะเงินเดือนและค าจ-างประจําและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข-องซึ่งต้ังไว-สําหรับตําแหน งน้ันไปเป2นของ
มหาวิทยาลัย และให-ถือว าการโอนงบประมาณดังกล าวเป2นการโอนงบประมาณรายจ ายตามกฎหมาย
ว าด-วยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๘๐  ให-พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได-รับการบรรจุ แต งต้ัง และได-รับค าจ-าง

จากงบประมาณแผ นดินอยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เป2นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๑  ข-าราชการซึ่งได-รับการบรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๘ 

ให-ถือว าเป2นการให-ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน งตามกฎหมายว าด-วย
บําเหน็จบํานาญข-าราชการหรือกฎหมายว าด-วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการ แล-วแต กรณี  ท้ังน้ี 
นับแต วันท่ีได-รับการบรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ-างของส วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข-าเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ-าง
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๘ ให-ถือว าเป2นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน ง และให-
มีสิทธิได-รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว าด-วยบําเหน็จลูกจ-าง 
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ข-าราชการซึ่งเป2นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการอยู แล-ว ให-มีสิทธิขอเป2น
สมาชิกต อไปได-แม-จะออกจากราชการแล-ว ในกรณีเช นน้ี ให-ถือว าเป2นข-าราชการบํานาญ และมีสิทธิ
ได-รับสวัสดิการจากทางราชการเช นเดียวกับผู-ได-รับบํานาญตามกฎหมายว าด-วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข-าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได-รับสิทธิประโยชนJในฐานะข-าราชการบํานาญแล-ว ให-
ได-รับยกเว-นไม ต-องอยู ภายใต-บังคับกฎหมายว าด-วยการประกันสังคม แต ไม ตัดสิทธิท่ีจะประกันตนด-วย
ความสมัครใจ 

ลูกจ-างประจําของส วนราชการผู-ใดท่ีเป2นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ-างประจําของส วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล-ว หากได-เข-าเป2นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข-า
เป2นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน ถ-าผู-น้ันได-โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
ผลประโยชนJอ่ืนท่ีได-รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ-างประจําของส วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล-ว เข-ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน ให-นับระยะเวลาการเป2นสมาชิก
ต อเน่ืองกันได-  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJและเง่ือนไขท่ีกําหนดในข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๒  ให-คณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก หรือศูนยJและ

คณะกรรมการอ่ืนท่ีได-รับแต งต้ังหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และดํารงตําแหน งอยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ทําหน-าท่ีคณะกรรมการประจําส วน
งานน้ัน หรือทําหน-าท่ีตามท่ีได-รับแต งต้ังหรือเลือกจนกว าจะได-มีการแต งต้ังหรือเลือกคณะกรรมการ
ข้ึนใหม ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต-องไม เกินหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

 
มาตรา ๘๓  ให-ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารยJตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ และประธานกรรมการและกรรมการสภาข-าราชการ พนักงาน
และลูกจ-างของมหาวิทยาลัยขอนแก นตามข-อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก น ซึ่งดํารงตําแหน งอยู ใน
วันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เป2นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารยJ และ
ประธานกรรมการและกรรมการสภาข-าราชการ พนักงาน และลูกจ-างต อไปจนกว าจะได-มาซึ่งประธาน
กรรมการและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต-องไม เกินหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต 
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

ในระหว างท่ียังมีข-าราชการและลูกจ-างของส วนราชการตามมาตรา ๗๗ เป2น
ผู-ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ให-ข-าราชการและลูกจ-างของส วนราชการดังกล าวมี
ส วนร วมในกิจการของสภาพนักงานโดยเท าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด-วย  ท้ังน้ี ให-เป2นไปตาม
ข-อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๔  ให-ผู-ซึ่งเป2นศาสตราจารยJ ศาสตราจารยJพิเศษ ศาสตราจารยJเกียรติคุณ 

รองศาสตราจารยJ รองศาสตราจารยJพิเศษ ผู-ช วยศาสตราจารยJ ผู-ช วยศาสตราจารยJพิเศษ และ
อาจารยJของมหาวิทยาลัยขอนแก นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู ในวัน
ก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ มีฐานะเป2นศาสตราจารยJ ศาสตราจารยJพิเศษ ศาสตราจารยJ
เกียรติคุณ รองศาสตราจารยJ รองศาสตราจารยJพิเศษ ผู-ช วยศาสตราจารยJ ผู-ช วยศาสตราจารยJพิเศษ 
และอาจารยJของมหาวิทยาลัยต อไปตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ให-ผู- ซึ่ ง เป2นอาจารยJ พิ เศษของมหาวิทยาลัยขอนแก นตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เป2นอาจารยJพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยต อไปตามพระราชบัญญัติน้ีจนครบกําหนดเวลาท่ีได-รับการแต งต้ัง 

 
มาตรา ๘๕  การออกข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หรือการกําหนด

หลักเกณฑJและวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ต-องดําเนินการให-แล-วเสร็จภายในสามป3
นับแต วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

ในระหว างท่ียังมิได-ออกข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หรือกําหนด
หลักเกณฑJและวิธีการตามวรรคหน่ึง ให-นําพระราชกฤษฎีกา ข-อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีใช-อยู ในวันก อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-
บังคับ มาใช-บังคับโดยอนุโลมเท าท่ีไม ขัดหรือแย-งกับพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธJ  จันทรJโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให-สอดคล-องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส งเสริม
ให-มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู การเป2นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม เป2นส วนราชการแต อยู ในกํากับของ
รัฐ มีการบริหารจัดการท่ีเป2นอิสระและมีความคล องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได-
อย างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและมีความเป2นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล-องกับกฎหมาย
ว าด-วยการศึกษาแห งชาติ  ดังน้ัน สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก นให-เป2นไปตาม
แนวทางดังกล าว  จึงจําเป2นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู-จัดทํา 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
ป6ญจพร/ผู-ตรวจ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 


