
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

--------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗" 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มาตรา ๔ ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
" มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
" สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
" สภาวิชาการ"  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
" วิทยาเขต" หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่ว

ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไป ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา
นั้นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด 

" สภาคณาจารย์และข้าราชการ" หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



" รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก

กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  

ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา   เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(๑)  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว 
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(๓)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 

(๔)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย   คุณธรรม  จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

(๕)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 



(๖)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ   เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(๗)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับกา
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  การ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

มาตรา ๙   มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่าง ๆ  แก่มหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานอธิการบดี 
(๒)  ส านักงานวิทยาเขต 
(๓)  บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔)  คณะ 
(๕)  สถาบัน 
(๖)  ส านัก 
(๗)  วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
ส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  และวิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี กอง ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วน

ราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง   
ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน 



มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก 
วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ท าเป็นกฎกระทรวง  

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ และกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง   ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ท า
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันที่เข้าสมทบนั้นได้   

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ประกาศการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒)  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย 

ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ 
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับเพ่ือใช้ในการด าเนิน

กิจการ ของมหาวิทยาลัย 
(๕)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖)  รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ

มหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน 
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิด

จากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อขายทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการ
โดยใช้เงินงบประมาณ  ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 



มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้ อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขท่ีผู้อุทิศให้
ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

 
มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  ได้แก่ อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี   

ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้
ด ารงต าแหน่ง ตาม (๓) 

(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒) 
(๓) และ (๔)    ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  และด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็ นสมควร ใน
จ านวนนี้ให้แต่งตั้ง จากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (๓) เป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของอธิการบดี 



ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (๓) 
(๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกสภมหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบตัิของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น ๆ  
(๔)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มี

อยู่  
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้น

จากต าแหน่ง ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง เพียง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้
มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เท่าที่มีอยู่มีอ านาจและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ ต่อไปได ้

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   จนกว่าจะมีนายก
สภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว 

ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) 
(๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 



มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ
ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒)  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 

(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร 

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 

(๖) อนุมัติการรับสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 
(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
(๙)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก  และ

ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิเศษ 
และอาจารย์พิเศษ 

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 



(๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา
มอบหมาย 

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี หรือสภา
วิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจ และ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น  

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๑๙  การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ  คณะละหนึ่ง

คน 
(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจ านวนเท่ากับบุคคลตาม (๒)  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ (๓)  ตลอดจนการประชุมและการ
ด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดี  
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่
จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการสภา
วิชาการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง
แทนแล้วให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ให้สภาวิชาการประกอบด้วยกรรมการสภา
วิชาการเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ต่อไปได ้

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิชาการใหม่ให้กรรมการสภาวิชาการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภา
วิชาการข้ึนใหม่แล้ว  

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอน   และการวัดผล

ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
(๒)  พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
(๓)  พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ

ประกาศนียบัตร 
(๔) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์  ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงาน
ดังกล่าว 

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ 
(๘) แสวงหาวิธีการที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  การปรับปรุง การ

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาท้องถิ่น  การผลิต  และส่งเสริม
วิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น 

(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การท าข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากร และความช านาญร่วมกันใน
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑๐) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 



(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
(๑๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ใน

อ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาและ

กรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และข้าราชการของมหาวิทยาลัย   
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก

ต าแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
และการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี

หรือสภามหาวิทยาลัย 
(๒)  แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(๓)  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
(๔)  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอความ

คิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการด าเนินการ

ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการด าเนินการทางวินัย 
มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขต
พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 



มาตรา ๒๖  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
(๒)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓)  ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็น

การสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 (๔)  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
มาตรา ๒๗ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

แต่ละแห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวน
ที่สภา 
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงต้องค านึงถึงหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผู้มีความรู้  ความช านาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่ นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย 

(๒)  กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่
อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 



(๒)  ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน

ความสามารถ 
 (๔)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองใน

กรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๕)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ การให้ออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องมี

คะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง

ราชการ และของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(๓)  จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
(๕) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๖) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๗)  แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี   รองคณบดี   รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก  

รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และอาจารย์พิเศษ 

(๘)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี จากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙  



อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่  
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็น

ผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส านักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมาย และจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
จะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะให้มีรองคณบดี
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี และให้
อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี 

มาตรา ๓๘  คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลมเมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ ในสถาบัน ส านัก และศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ให้มีผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ  
คนหนึ่ง หรือหลายคน  เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น
มอบหมายก็ได้ 

ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖  และส่วนราชการหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
มีคณะกรรมการประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
อ านาจและหน้าที่  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม 

มาตรา ๔๒ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรอง และผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอ่ืนอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก 
วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อ านาจในการสั่งการอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อ านาจไว้ อธิการบดีจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ  หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของ
ส่วนราชการนั้นก็ได้   



ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด 
มาตรา ๔๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจ และหน้าที่เช่นเดียวกับผู้

ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจและ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย 

หมวด ๓ 
การประสานงานและระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพก าลังเ พ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาในท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยให้มีหน่วยงานประสานงานและระดมสรรพก าลังทางการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือท า
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความช านาญ
ร่วมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการท า
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)   จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 
(๒)   เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละ

แห่ง 
(๓)   สนับสนุนการผนึกก าลังเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก

ต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๔๘   เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ
ร่วมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใน
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาท้องถิ่น 
 



หมวด ๔ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาการ
วิจัย ดังนี้ 

(๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิ ดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

หมวด ๕ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

มาตรา ๕๑ คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑)  ศาสตราจารย์ 
(๒)  รองศาสตราจารย์ 
(๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔)  อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๕๒ คณาจารย์พิเศษ มีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑)   ศาสตราจารย์พิเศษ 
(๒)  รองศาสตราจารย์พิเศษ 



(๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
(๔)  อาจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์พิเศษนั้น แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถมีผลงานทางวิชาการ

เป็นที่ประจักษ์และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์   และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทางวิชาการ จักต้องไม่เสนอตนเพ่ือขอรับต าแหน่ง 
มาตรา ๕๓ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไป 

โดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น  มีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   มีสิทธิใช้ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  แล้วแต่กรณี เป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  
   การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 

 
หมวด ๖ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

มาตรา ๕๕ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก  เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 



ปริญญาโท    เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี    เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. 
มาตรา ๕๖ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยการก าหนดให้

สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไรให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญา

ตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 
มาตรา ๕๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร

บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนีบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน

สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว 
(๒) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับ

ปริญญาตรี 
(๓) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ มี

คุณธรรมและมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม สมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์
ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ชั้นสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐   มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนีบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ ประกาศนียบัตร 
และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารและครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้   

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ า
ต าแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



มาตรา ๖๑  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได้ โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๒  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบเครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๖๓  ผู้ใดใช้ตรา  สัญลักษณ์  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่า ตน
มีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธ์ที่ จะใช้หรือมีต าแหน่ง
หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใด 
(๑)   ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใด ๆ  
(๒)   ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 
 (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม ๒) ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียวความผิดตาม 

(๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  มาตรา ๖๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตราก าลังเงิน
งบประมาณและรายได้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะส่วนของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏไป



เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีก าหนด โดยท าเป็น
ประกาศกระทรวง ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ข้าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยระยะเริ่มแรกให้ข้าราชการดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งและ
รับเงินเดือน  ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา  ๖๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคงเป็น
ส่วนราชการต่อไปจนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
อธิการบดี คณบดี  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    ผู้อ านวยการส านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป   ทั้งนี้   ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้
ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนราชการตามมาตรา 
๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๙ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   และอาจารย์ประจ าของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ   รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้   



ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอาจารย์
พิเศษของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง 

มาตรา ๗๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ ให้น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
        นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจ
จัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ด าเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ
การจัดการที่เป็นของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ   และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถานศึกษา     
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ ดังนั้น สมควรก าหนดให้สถาบันราชภัฏเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษา
แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งศึกษาส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ   ทั้งนี้   โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคมสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


