
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 

๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๔  ให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๒๔ ก/หน้า ๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก 
วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ต้ังแต่สองส่วนราชการขึ้น
ไปต้ังอยู่ในเขตการศึกษานั้น ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผู้ศึกษา

สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จําต้องมาเข้าช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๘  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) สถาบัน 
(๖) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีวิทยาลัย ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วน

ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานเลขานุการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

คณะและวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานเลขานุการ ภาควิชา กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง 

สํานักงานเลขานุการ กอง และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙  การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานเลขานุการ ภาควิชา และกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๐  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษา

ช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมี

รายได้ ดังนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย ปกครอง

ดูแล หรือใช้ประโยชน์ 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สิน
อ่ืน 

รายได้ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เว้นแต่เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มา

โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๓  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อ

ประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้

กําหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๔  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(๒) เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้

ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมีความรู้สอบไล่ได้ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

(๓) เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
ทั้งนี้ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก เว้นแต่ในกรณีจําเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจจํากัด

จํานวนผู้เข้าศึกษาและกําหนดให้มีการสอบคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 
มาตรา ๑๕  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา และจํานวนนักศึกษา

ในชั้นที่สูงกว่าช้ันปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินการ 

   
 
มาตรา ๑๖  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธาน สภา

คณาจารย์ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจ็ดคน ซึ่งเลือกต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งรอง

อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ทั้งนี้ จํานวนดังกล่าวให้มีรอง
อธิการบดีได้ไม่เกินสามคน 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม 
(๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกต้ังจากข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มิใช่คณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัยและมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๓) 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดีและอาจแต่งต้ัง
บุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

คุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้เลือกต้ัง การเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๔) ให้คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกต้ัง ส่วนการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกต้ัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๗  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือ
อาจได้รับเลือกต้ังใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอน เพราะขาดคุณสมบัติของการ

เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) 

(๔) (๕) หรือ (๖) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรือได้มี
การเลือกต้ังผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรือได้รับเลือกต้ังอยู่
ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) 
(๔) (๕) หรือ (๖) พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้เลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือได้มีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่
แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ 
(๕) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่เลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด

ในมหาวิทยาลัยวางระเบียบและออกข้อบังคับสําหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(๔) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิต

วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 

(๕ ) อนุมั ติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย อ่ืนเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยหรือการยกเลิกการสมทบ 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอน อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๘) แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้
รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม 
จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีคนใหม่ 

(๙) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน รอง
ผู้ อํานวยการสถาบัน ผู้ อํานวยการสํานัก รองผู้ อํานวยการสํานัก ผู้ อํานวยการวิทยาลัย รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๐) แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน และ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(๑๔) พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่

อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 

(๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๙  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๐  ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณาจารย์ประจําของ

มหาวิทยาลัยเลือกต้ังจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยต่อ

อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

องค์ประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังวาระการ
ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม และการดําเนินงานของ
สภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๑  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่

มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระการดํารง

ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๒  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย และจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี รองอธิการบดี เป็น
รองอธิบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ช่วยอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๒๓  อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยคําแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัย จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่

ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทาง

วินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้ซึ่งมี

คุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใด

ช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทํา
การสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และให้อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี
ด้วย 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดีพ้นจาก
ตําแหน่งด้วย 

 
มาตรา ๒๔  อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
(๕) เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําปี ตลอดจนรายงานประจําปี

เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๖) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง

อธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดี ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตาม
ความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และให้นํา
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามท่ีได้รับมอบหมาย และจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีคน
หนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

 
มาตรา ๒๗  ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ประกอบด้วยรอง

อธิการบดีประจําวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในวิทยาเขตนั้น เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําในวิทยาเขตนั้นมีจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
โดยตําแหน่ง แต่ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้คณะกรรมการประจําวิทยาเขตแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ 

กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี และอาจได้รับ
แต่งต้ังใหม่อีกได้ 

การประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขตแก่

อธิการบดี 
(๒) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ และ

ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายในวิทยาเขต 
(๓) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตต่ออธิการบดี และวาง

ระเบียบหรือออกข้อบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๔) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจําปีของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ของวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี 
รองคณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีจากผู้ซึ่งมี

คุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ช่วยอธิการบดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้นํามาตรา ๒๓ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

การรักษาราชการแทนคณบดี ให้นํามาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อคณบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๓๐  ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีซึ่งคณบดีมอบหมายคนหนึ่ง และคณาจารย์
ประจําของคณะที่ดําเนินงานบัณฑิตศึกษาจํานวนหนึ่งเป็นกรรมการมีอํานาจและหน้าที่บริหารงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ 
และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

จํานวน คุณสมบัติ การได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมาจากคณาจารย์ประจําตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการประชุมของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) วางระเบียบปฏิบัติและออกข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับงาน

บัณฑิตศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาเสนอเปิดหรือยุบโครงการบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพิจารณาหลักสูตรและ

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาดําเนินการวัดผลและประเมินผลบัณฑิตศึกษา 
(๕) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่อธิการบดี

มอบหมาย 
 
มาตรา ๓๒  ในคณะหนึ่งให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ 

และจะให้มีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ี
คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติ การแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณบดี
และรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  ในคณะหนึ่งให้มีคณะกรรมการประจําคณะประกอบด้วย 
(๑) คณบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองคณบดีซึ่งคณบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา ถ้ามี เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการประจําคณะแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการและจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งภาควิชาหรือมีแต่ไม่ถึงสี่ภาควิชา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณาจารย์ประจําในคณะนั้นซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการตาม (๓) 
เพิ่มเติมให้ได้จํานวนสี่คน 

กรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามวรรคสาม มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 
และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 

การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําใน

คณะต่อมหาวิทยาลัย 
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๖) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๗) พิจารณางบประมาณของคณะ 
(๘) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และจะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชานั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณบดี 

รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชานั้น ให้อธิการบดีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีจากคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชามีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้ และให้นํามาตรา ๒๓ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระของ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาโดยอนุโลม 

การรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้นํามาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอี่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาพ้นจากตําแหน่ง ให้รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากตําแหน่งด้วย 

 
มาตรา ๓๖  ในสถาบันหรือสํานักหนึ่ง ให้มีผู้อํานวยการสถาบันหรือผู้อํานวยการ

สํานักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานักนั้น แล้วแต่กรณี และจะให้มีรอง
ผู้อํานวยการสถาบันหรือรองผู้อํานวยการสํานักคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีผู้อํานวยการสถาบันหรือผู้อํานวยการสํานักมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติ การแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการสถาบันหรือผู้อํานวยการสํานัก รวมทั้งรองผู้อํานวยการสถาบันหรือรองผู้อํานวยการ
สํานักตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของวิทยาลัย ศูนย์ หรือ
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะนั้น แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติ การแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองของตําแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ให้นํา
มาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  ในสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี มีอํานาจและหน้าที่บริหารงานของ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะนั้น 

องค์ประกอบ อํานาจและหน้าที่ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการประจําสถาบัน สํานัก วิทยาลัย 
และศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตลอดจนการประชุมของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คณะกรรมการ และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๙  ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าภาควิชา และ

หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ
ภาควิชา รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยของตําแหน่งดังกล่าว จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินกว่า
หนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว จะรักษาราชการแทนตําแหน่ง
อ่ืนอีกหนึ่งตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๔๐  ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กําหนดโดย
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๑  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ และภาควิชา หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
ภาควิชา อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่
อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กําหนดเรื่อง
การมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทํา
เป็นหนังสือให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ และหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการ
ของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีกําหนด 
 
มาตรา ๔๒  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มีอํานาจ
และหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน หรือผู้รักษา
ราชการแทน ทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างที่
ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๓ 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๓  คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนคณาจารย์ประจําตามวรรค

หนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๔  ศาสตราจารย์พิเศษนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดย

คําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๕  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น

คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดย
คําแนะนําของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแต่งต้ังผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคําแนะนําของคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๖  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและ

พ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณใน
สาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๗  ให้ผู้เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิ
ใช้ช่ือศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดง
วิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังนี้ 
ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
 

หมวด ๔ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
 
มาตรา ๔๘  ปริญญามีสามช้ัน คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. 
 
มาตรา ๔๙  มหาวิทยาลัยมี อํานาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนใน

มหาวิทยาลัย 
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้น

อย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕๐  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 
 
มาตรา ๕๑  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร สําหรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว 
(๒) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๓) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๕๒  มหาวิทยาลัยมี อํานาจให้ปริญญากิตติมศักด์ิแก่บุคคลซึ่ งสภา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น
มิได้ 

ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๓  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็น

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร และครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๔  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ

เครื่องแต่งกายนักศึกษาได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๕๕  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย
ประการใด ๆ ว่าตนมีตําแหน่ง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีตําแหน่งหรือมี
วิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๕๖  ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๙ ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ ว่าด้วยเรื่องนี้มาใช้
บังคับไปพลางก่อน 

 
มาตรา ๕๗  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ

สํานัก หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
ภาควิชาของมหาวิทยาลัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนครบวาระ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งตาม
วรรคหนึ่งจะพ้นจากตําแหน่ง 

 
มาตรา ๕๘  การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ

หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา ให้
นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก 

 
มาตรา ๕๙  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําสถาบัน และคณะกรรมการ
ประจําสํานักของมหาวิทยาลัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๖๐  ให้คณาจารย์ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และอาจารย์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณของของมหาวิทยาลัยต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบ
กําหนดเวลาที่ได้รับแต่งต้ัง 

 
มาตรา ๖๑  ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖๒  ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ และข้อบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่ง
จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ มีขอบเขตในการให้การศึกษาและ
อํานาจหน้าที่อย่างจํากัดไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่ได้เพิ่มขยาย
ภารกิจในการตอบสนองความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ 
ตลอดจนการค้นคว้า การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และภารกิจด้านอื่น ๆ สมควร
ปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเสียใหม่ เพื่อให้
สามารถรองรับการขยายงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีความคล่องตัวในการ
ดําเนินงานในด้านวิชาการและการบริหาร  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผู้จัดทํา 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
สุทธนา/ผู้ปรับปรุง 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

กุลชาติ/ผู้ตรวจ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
 


