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พระราชบญัญติั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๒๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เป็นปีท่ี  ๖๓  ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
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(๑) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
(๒) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“สภามหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“สภาวิชาการ”  หมายความวา่  สภาวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“สภาพนกังาน”  หมายความวา่  สภาพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“พนกังานมหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
“ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลยั  ขา้ราชการและลูกจา้ง 

ของส่วนราชการซ่ึงปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั  และลกูจา้งของมหาวิทยาลยั 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ใหม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เป็นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ  ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน   

มาตรา ๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 

 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้ นสูง   
มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจยัเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนุบ ารุงและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม  และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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มาตรา ๘ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัย 
ใหค้วามส าคญัและค านึงถึง 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสงัคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการ   
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลยัอาจแบ่งส่วนงาน  ดงัน้ี 
(๑) ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 
(๒) ส านกังานมหาวิทยาลยั 
(๓) ส่วนงานวิชาการ 
(๔) ส่วนงานอ่ืน 
การจดัตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลยัตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้ท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึง  คุณภาพทางวิชาการ   การประหยดังบประมาณ   

การลดความซ ้าซอ้น  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคญั 
มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยั  และการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของแต่ละ

ส่วนงานใหท้ าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๑๑ ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลยั  ท าหน้าท่ีบริหารและธุรการ  ข้ึนตรงต่อสภา

มหาวิทยาลยั  โดยใหมี้หวัหนา้ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผูบ้ริหารส านกังาน 
มาตรา ๑๒ ภายใตว้ตัถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลยัจะรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบนัอ่ืนเขา้สมทบในมหาวิทยาลยัก็ได ้ และมีอ านาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัร 
ชั้นใดชั้นหน่ึงแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัสมทบนั้นได ้  

การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ  ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา้   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขา้สมทบในมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๓ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบนัอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได ้ 
และมีอ านาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรชั้นใดชั้นหน่ึงร่วมกบัสถานศึกษาชั้นสูงนั้น
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาได ้

การจดัการศึกษาและการยกเลิกการจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ใหท้ าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลยัไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  

และกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์  พนกังานมหาวิทยาลยัซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ในฐานะขา้ราชการ
บ านาญแลว้ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม  แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีจะ
ประกนัตนดว้ยความสมคัรใจ 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลยัมีอ  านาจและหนา้ท่ีกระท าการต่าง  ๆ  ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว้
ในมาตรา  ๗  อ  านาจและหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  สร้าง  จดัหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซ้ือ  ให้เช่าซ้ือ  แลกเปล่ียน  จ าหน่าย  
ท านิติกรรมใด  ๆ  ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิ
ต่าง  ๆ  ในทรัพยสิ์น  และจ าหน่ายสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยท์ั้งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร  
รวมทั้งรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

การจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนอสงัหาริมทรัพยข์องมหาวิทยาลยัให้กระท าไดเ้ฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ท่ีไดม้าตามมาตรา  ๑๘ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อ านาจและหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั  รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัค่าตอบแทนและ
ค่าบริการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองค์การหรือ
หน่วยงานต่างประเทศหรือระหวา่งประเทศ  ในกิจการท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์
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(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินและร่วมลงทุน 
หรือลงทุน  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลยั 

การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงินการร่วมลงทุน  หรือการลงทุนถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินท่ี
รัฐมนตรีก าหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน   

(๕) ออกพนัธบตัรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) ก าหนดค่าตอบแทน  หรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน

ให้แก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อบงัคับ 
ของมหาวิทยาลยั 

(๗) จดัให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง  ๆ  ตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั  โดยการบริหาร
กองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

(๘) จดัใหมี้การพฒันาทางวิชาการและผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
(๙) ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  จดัการ  ใช ้ และจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  

และท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 
(๑๐) จดัตั้งหรือร่วมกบับุคคลอ่ืนจดัตั้ งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อด าเนินกิจการท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบักิจการของมหาวิทยาลยั  
หรือน าผลการคน้ควา้และวิจยัไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์  เพื่อเป็นรายไดข้องมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๖ รายไดข้องมหาวิทยาลยัมีดงัน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี   
(๒) เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่มหาวิทยาลยั 
(๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลยัจดัตั้งข้ึน  และรายไดห้รือผลประโยชน์จากกองทุน

ดงักล่าว   
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยั 
(๕) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากการด าเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๐)  และ

จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 
(๖) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากการใชท่ี้ราชพสัดุ  หรือจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ

ซ่ึงมหาวิทยาลยัปกครอง  ดูแล  จดัการ  หรือใชป้ระโยชน์ 
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(๗) รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืน 

เงินอุดหนุนทัว่ไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจดัสรรใหแ้ก่มหาวิทยาลยัโดยตรงเป็นจ านวนท่ีเพียงพอ

ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั  และในการพฒันาการ

อุดมศึกษาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดป้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด

ให้แก่ขา้ราชการ  ให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลยั

ในสดัส่วนเดียวกนัเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัดว้ย 

รายไดข้องมหาวิทยาลยัไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั

และกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ   

ในกรณีท่ีรายไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนไม่พอเพียงส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ

มหาวิทยาลยั  และค่าภาระต่าง  ๆ  ท่ีเหมาะสม  และมหาวิทยาลยัไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้

รัฐบาลพึงจดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมใหแ้ก่มหาวิทยาลยัตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัและนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงใหมี้โอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาวา่ผูใ้ดขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์มหาวิทยาลยัไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้  หรือไดม้าโดยการ

ซ้ือดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั  หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  หรือไดม้าดว้ยวิธีอ่ืน

ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ  และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๑๙ ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัท่ีใชเ้พื่อประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษา  การวิจยัและ

การบริการทางวิชาการโดยตรง  ไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบงัคบัทางการ

ปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายคุวามหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัมหาวิทยาลยั

ในเร่ืองทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัมิได ้

มาตรา ๒๐ บรรดารายไดแ้ละทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์

ของมหาวิทยาลยั 
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เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้แก่มหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการตามเง่ือนไขท่ีผูอุ้ทิศให้ก าหนดไว้
แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว  มหาวิทยาลยัตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอุ้ทิศให้
หรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

 
หมวด  ๒ 

การด าเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๑ ใหมี้สภามหาวิทยาลยั  ประกอบดว้ย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลยั  ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ    แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจ านวนสิบหา้คน  ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั   
(๓) อธิการบดี   
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน  และนายกสมาคม

นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน  ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดีหน่ึงคนและ

หวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา  ๔๐  สองคน 
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนส่ีคน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ าสามคนและ

พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมิใช่คณาจารยป์ระจ าหน่ึงคน 
คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ี  ตอ้งสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม  (๒)  
จากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหน่ึงคน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)   
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลยั  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยัเม่ือนายกสภา
มหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือเม่ือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 
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เม่ืออุปนายกสภามหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลยั  ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึงท าหน้าท่ีแทน
นายกสภามหาวิทยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยัและจะแต่งตั้ง
หวัหนา้ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยักไ็ด ้

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตอ้งไม่กระท ากิจการใด
ท่ีมีประโยชน์ขดัแยง้กบักิจการของมหาวิทยาลยัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นเพื่อ
ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ   

มาตรา ๒๓ นายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  
และ  (๖)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งหรืออาจ
ไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้

มาตรา ๒๔ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๓  นายกสภามหาวิทยาลยั  
กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลยัมีมติใหถ้อดถอน 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัในประเภทนั้น 
(๖) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๗) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

และยงัมิไดด้  าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัแทนต าแหน่งท่ีว่าง  

ใหส้ภามหาวิทยาลยัประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลยัเท่าท่ีมีอยู ่



หนา้   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  
หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๕)  หรือ  (๖)  แทน  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเหลืออยู่น้อยกว่า 
เกา้สิบวนัจะไม่ด าเนินการสรรหาหรือเลือกใหม่ก็ได ้ และเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้ ง 
หรือแต่งตั้ งผูด้  ารงต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู ้ซ่ึงได้รับแต่งตั้ งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู ่
ของผูซ่ึ้งตนแทน 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  
พน้จากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้ งนายกสภามหาวิทยาลัย   
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  
(๕)  หรือ  (๖)  ข้ึนใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัซ่ึงพน้จากต าแหน่ง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  จนกว่าจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๕)  
หรือ  (๖)  ข้ึนใหม่  แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๕ สภามหาวิทยาลยัมีอ  านาจและหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลยั
โดยเฉพาะมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพฒันาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการด าเนินการตาม
วตัถุประสงค ์

(๒) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล  ขอ้บงัคบัว่าดว้ยสิทธิและสวสัดิการพนกังาน
มหาวิทยาลยั  และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

(๓) ออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานของมหาวิทยาลยั  
และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลยัเป็นผูอ้อกขอ้บงัคบัและระเบียบส าหรับส่วนงานนั้น
เป็นเร่ือง  ๆ  ไปกไ็ด ้

(๔) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนด 
ในกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งการยบุ  รวม  เปล่ียนแปลง  และยกเลิกหลกัสูตร 
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(๕) อนุมติัการรับเขา้สมทบ  การจดัการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิกการสมทบการจดัการศึกษา
ร่วมของสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  และสถาบนัวิจยัอ่ืน 

(๖) อนุมติัการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบตัร  รวมทั้งอนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

(๗) อนุมติัการจดัตั้ง  การรวม  และการยบุเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลยั  รวมทั้งการแบ่งหรือ
ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดงักล่าว 

(๘) อนุมติัการจดัตั้งองคก์รท่ีเป็นนิติบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์
ของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนก าหนดนโยบายองคก์รดงักล่าว 

(๙) อนุมติัการตั้งงบประมาณรายรับ  และอนุมติังบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลยั 
(๑๐) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ   แต่งตั้ งและพิจารณาถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ   อธิการบดี  ศาสตราจารย ์ และ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  ต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  รองอธิการบดี  
และหวัหนา้ส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๔๐ 

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยั 
(๑๓) รับรองรายงานกิจการประจ าปีของมหาวิทยาลยั  และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี 
(๑๔) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระท าการใด  ๆ  

อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั  รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดงักล่าวท าการแทน  แลว้รายงานใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

(๑๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 
ให้สภามหาวิทยาลัยแถลงให้ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการด าเนินการของ 

สภามหาวิทยาลยัในรอบปีท่ีผ่านมาและนโยบายในการด าเนินการส าหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละ 
หน่ึงคร้ัง 



หนา้   ๓๘ 
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มาตรา ๒๖ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย   อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและ
กรรมการอีกจ านวนไม่นอ้ยกวา่สิบหา้คนแต่ไม่เกินยีสิ่บหา้คน 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกกรรมการสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๒๗ กรรมการสภาวิชาการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจไดรั้บ
เลือกใหม่อีกได ้

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  กรรมการสภาวิชาการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการเลือกผูด้  ารง

ต าแหน่งแทนแลว้  ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บเลือกอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิได้เลือกกรรมการสภา

วิชาการข้ึนใหม่  ใหก้รรมการสภาวิชาการซ่ึงพน้จากต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะไดมี้การเลือก
กรรมการสภาวิชาการข้ึนใหม่ 

มาตรา ๒๘ สภาวิชาการมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
(๑) กลัน่กรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัในการอนุมติัการเปิดสอนและหลกัสูตร

การศึกษา  รวมทั้งการยบุ  รวม  เปล่ียนแปลง  และยกเลิกหลกัสูตร 
(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัในการรับเขา้สมทบ  การจดัการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิก

การสมทบ  การจดัการศึกษาร่วมของสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  และสถาบนัวิจยัอ่ืน 
(๓) เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร   
(๔) พิจารณาใหค้วามเห็นแก่สภามหาวิทยาลยัในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการของมหาวิทยาลยั 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ์ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ  และต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลยั 



หนา้   ๓๙ 
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(๖) เสนอแนะวิธีการอันจะท าให้การศึกษา  การวิจัย   การให้การศึกษาแก่ประชาชน   
การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  และทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้จริญยิ่งข้ึนต่อสภา
มหาวิทยาลยั 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  เพื่อกระท าการใด  ๆ  
อนัอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภาวิชาการ  รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดงักล่าวท าการแทน  แลว้รายงานใหส้ภาวิชาการทราบ 

(๘) รายงานการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ปีละสองคร้ัง 
(๙) เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาแก่อธิการบดี  และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยั

มอบหมาย 
มาตรา ๒๙ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัและสภาวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัคณะหน่ึงมีอ  านาจและ

หนา้ท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  การก าหนด
เงินเดือนและค่าจา้ง  สิทธิประโยชน์  สวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลยั  และการประเมินประสิทธิภาพ
พนกังานมหาวิทยาลยั  รวมทั้งให้มีอ  านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระท า
การใด  ๆ  อนัอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั 

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก
ต าแหน่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๑ ใหมี้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขค์ณะหน่ึง  มีอ  านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์

(๒) พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท่ีผูร้้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุใด  ๆ  หรือเห็นว่า

ผูบ้ ังคับบัญชาใช้อ  านาจและหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมายหรือมีการปฏิบติัไม่เป็นธรรมต่อตน 



หนา้   ๔๐ 
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เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์ดพ้ิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแลว้  ให้อธิการบดี

สัง่การใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ และใหถื้อวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก

ต าแหน่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัคณะหน่ึง  มีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าและ

ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลยั  สนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก

ต าแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั   

มาตรา ๓๓ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วย   ประธานสภาพนักงานคนหน่ึง  และ

กรรมการซ่ึงเลือกตั้งจากพนกังานมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง  วาระการด ารง

ต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่งของประธานและกรรมการ  การด าเนินงานตลอดจนการประชุมของสภา

พนกังาน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๓๔ สภาพนกังานมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลยัและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั้งปวงของมหาวิทยาลยั 

(๒) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยักบัพนักงานมหาวิทยาลยัและระหว่าง

พนกังานมหาวิทยาลยัดว้ยกนั 

(๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยัหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี

ตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด  เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายกไ็ด ้



หนา้   ๔๑ 
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มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งจากผูมี้คุณสมบติัตาม
มาตรา  ๓๗  และตามค าแนะน าของสภามหาวิทยาลยั  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี  
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได ้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  อธิการบดีพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗ 
(๔) ถกูจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) สภามหาวิทยาลยัมีมติใหถ้อดถอน 
(๘) สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  โดยค าแนะน า 

ของอธิการบดี 
ผูช่้วยอธิการบดี  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗ 
เม่ืออธิการบดีพน้จากต าแหน่ง  ใหร้องอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากต าแหน่งดว้ยและ

ใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัผูด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีดว้ยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูช่้วยอธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติั  ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองและไดท้ าการสอน
หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่น้อยกว่าส่ีปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ี
สภามหาวิทยาลยัรับรอง  หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอ่ืนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 

มาตรา ๓๘ อธิการบดีเป็นผูแ้ทนของมหาวิทยาลยัในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะให้มี
อ  านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  
รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 
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(๒) ควบคุมผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั  การเงิน  พสัดุ  สถานท่ี   และทรัพยสิ์นอ่ืนของ

มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลยั 

(๓) บรรจุ  แต่งตั้ง  และถอดถอนพนกังานมหาวิทยาลยั  รวมทั้งด าเนินการบริหารงานบุคคล

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

(๔) ด าเนินการเพื่อจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัและปฏิบติัตาม

นโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยั 

(๕) ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งด าเนินการให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ของส่วนงานและพนกังานมหาวิทยาลยั 

(๖) จดัหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง  ๆ  เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลยัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั   

(๗) จดัท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดีและรองหวัหนา้ส่วนงานของมหาวิทยาลยั 

(๙) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการดา้นต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลยั 

(๑๐) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองอธิการบดี

เป็นผูรั้กษาการแทน  ถา้มีรองอธิการบดีหลายคนใหร้องอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน  

ถา้อธิการบดีมิไดม้อบหมาย  ใหร้องอธิการบดีท่ีมีอาวโุสสูงสุดเป็นผูรั้กษาการแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผูรั้กษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง  

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้นายกสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  

เป็นผูรั้กษาการแทนอธิการบดี 

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัยงัมิไดแ้ต่งตั้งรองอธิการบดีหรือมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีแลว้   

แต่รองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้อธิการบดีแต่งตั้ งคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

ผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  ๓๗  เป็นผูรั้กษาการแทนรองอธิการบดี 

ใหผู้รั้กษาการแทนมีอ านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
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ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือให้

มีอ  านาจและหน้าท่ีอย่างใด  ให้ผูรั้กษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับ 

ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในขณะรักษาการแทนดว้ย 

มาตรา ๔๐ ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ให้มีหัวหนา้ส่วนงานเป็นผูบ้งัคบับญัชา

และรับผิดชอบงานของส่วนงาน  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานเพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบ 

ตามท่ีหวัหนา้ส่วนงานมอบหมายกไ็ด ้

ช่ือต าแหน่ง  คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพน้จากต าแหน่งของ

หวัหนา้ส่วนงานและรองหวัหนา้ส่วนงานตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๑ ส่วนงานของมหาวิทยาลยัแต่ละส่วนงาน  อาจมีคณะกรรมการอ านวยการ

ประจ าส่วนงาน  และคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ดว้ยกไ็ด ้

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  อ  านาจและหน้าท่ี  วาระการด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตลอดจนการจัดระบบ 

การบริหารงานในส่วนงาน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๒ ใหมี้การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี  และหวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา  ๔๐ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน  การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบ

อ านาจช่วงให้ปฏิบติัการแทนของผูด้  ารงต าแหน่งต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แต่งตั้งหรือก าหนดให ้

ผูด้  ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอ  านาจและหนา้ท่ีอยา่งใด  ใหผู้รั้กษาการแทนหรือ

ผูป้ฏิบติัการแทนท าหนา้ท่ีกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอ  านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่ง

นั้นในระหวา่งท่ีรักษาการแทนหรือปฏิบติัการแทนดว้ย  แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ผูม้อบอ านาจจะก าหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่มอบอ านาจ   
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หมวด  ๓ 
การประกนัคุณภาพและการประเมิน 

 

 

มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

ระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๕ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑ ์ 

วิธีการ  และระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๖ ให้สภาวิชาการจดัให้มีการประเมินหลกัสูตรการศึกษา  การเรียนการสอนและ

การวดัผลตามหลกัสูตร  ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด  แลว้รายงาน

สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาตามมาตรา  ๒๕  (๔)   

มาตรา ๔๗ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีระบบการประเมินพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐาน

และเป็นธรรม  และตอ้งใหโ้อกาสผูไ้ม่ผา่นการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณ์  รวมทั้งตอ้ง

จดัให้มีกระบวนการพฒันาพนักงานมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม  ทั้งดา้นการ

ปฏิบติังานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพท่ีสามารถตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลได ้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน  การอุทธรณ์  และกระบวนการพฒันาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารซ่ึงแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยัเพื่อ

ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  และหวัหนา้ส่วนงานของมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๔๐ 

องคป์ระกอบ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า  อ  านาจและหน้าท่ี  วาระการด ารงต าแหน่ง  

การพน้จากต าแหน่ง  และวิธีการด าเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารให้เป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ี  ให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)   

เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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หมวด  ๔ 
การบญัชีและการตรวจสอบ 

 

 

มาตรา ๔๙ ใหม้หาวิทยาลยัวางและรักษาไวซ่ึ้งระบบบญัชีอนัถกูตอ้ง  แยกตามประเภทงาน

ส่วนท่ีส าคญั  มีสมุดบญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย ์ และหน้ีสิน  ท่ีแสดงกิจการท่ีเป็นอยูต่าม

ความเป็นจริงและตามท่ีควร  ตามประเภทงาน  พร้อมดว้ยขอ้ความอนัเป็นท่ีมาของรายการนั้น  ๆ  และ

ใหมี้การตรวจบญัชีภายในเป็นประจ า   

การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

มาตรา ๕๐ ใหม้หาวิทยาลยัจดัท างบการเงินและบญัชีรายรับและรายจ่ายส่งผูส้อบบญัชีของ

มหาวิทยาลยัภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 

วนัเร่ิมและวนัส้ินปีบญัชีของมหาวิทยาลยั  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๕๑ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลยั

แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยั  และให้ท า

การตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลยัทุกรอบปีบญัชี 

มาตรา ๕๒ ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยัมีอ  านาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสาร

หลกัฐานต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั  เพื่อการน้ีให้มีอ  านาจสอบถามอธิการบดีและผูป้ฏิบติังาน

ในมหาวิทยาลัย  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องของ

มหาวิทยาลยัเป็นการเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น 

มาตรา ๕๓ ให้ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยัท ารายงานผลการสอบบญัชีและการเงินเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลยัภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี  เพื่อสภามหาวิทยาลยัเสนอต่อรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๔ ให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบการด าเนินการ

ต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลยัและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีเป็นผู ้ด  ารงต าแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



หนา้   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
การก ากบัดูแล 

 

 

มาตรา ๕๖ รัฐมนตรีมีอ  านาจและหนา้ท่ีก ากบัและดูแลโดยทัว่ไป  ซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลยั

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ  ในกรณีท่ีมีปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการด าเนินกิจการ

ของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   

เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉยัเป็นประการใดแลว้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี  

ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 
 

หมวด  ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

มาตรา ๕๘ คณาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยัมีต าแหน่งทางวิชาการ  ดงัน้ี 

(๑) ศาสตราจารย ์

(๒) รองศาสตราจารย ์

(๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(๔) อาจารย ์

ศาสตราจารยน์ั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนอีกได้โดยท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยั  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 



หนา้   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซ่ึ์งมีความรู้ความสามารถและความช านาญพิเศษและพน้จากต าแหน่ง
ไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งใหเ้ป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณในสาขาท่ีศาสตราจารย์
ผูน้ั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได ้

คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารยพ์ิเศษนั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของสภามหาวิทยาลยั 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารยพ์ิเศษให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม  และมิไดเ้ป็นคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลยั  เป็นรองศาสตราจารยพ์ิเศษหรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษได ้

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม  และมิไดเ้ป็นคณาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยั  
เป็นอาจารยพ์ิเศษไดโ้ดยค าแนะน าของหวัหนา้ส่วนงาน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู ้ช่วย
ศาสตราจารยพ์ิเศษ  และอาจารยพ์ิเศษ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๒ บุคคลใดไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้ งให้ด  ารงต าแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์  
รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนตามมาตรา  ๕๘  วรรคสาม  ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านาม   
เพื่อแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไป 

การใชค้  าน าหนา้นามตามความในวรรคหน่ึง  ใหใ้ชอ้กัษรยอ่  ดงัน้ี 
(๑) ศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ ศ. 
(๒) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ใชอ้กัษรยอ่ ศ.  (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ ศ.  (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ รศ.  (พิเศษ) 



หนา้   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ. 
(๗) ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ.  (พิเศษ) 
การใชค้  าน าหนา้นามและการใชอ้กัษรยอ่ค าน าหนา้นามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกวา่ ดุษฎีบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต ใชอ้กัษรยอ่ บ. 
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลยัมีอ  านาจใหป้ริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  ในสาขาวิชาท่ีมี

การสอนในมหาวิทยาลยั  และร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรในสาขาวิชาท่ีมีการ 
จดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบตัรชั้นใด  รวมทั้งการใช้
อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้ นอย่างไร  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัก าหนดให้ผูส้ าเร็จการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองได ้  

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัก าหนดให้มีประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบตัรส าหรับสาขาวิชาใดกไ็ด ้ ดงัน้ี 

(๑) ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง
ภายหลงัจากท่ีไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโทแลว้ 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง
ภายหลงัจากท่ีไดรั้บปริญญาตรีแลว้ 



หนา้   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๕   ตอนท่ี   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงก่อนถึงขั้นไดรั้บ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบตัรประเภทอ่ืน  ออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาหรือวิจยัเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลยัมีอ  านาจใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิแก่บุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลยัเห็นว่า

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น  ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั  ผูด้  ารงต าแหน่งต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลยั  นายกสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได ้

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบตัร  และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภา

มหาวิทยาลยั  ครุยประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร  หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยักไ็ด ้  

การก าหนดลกัษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  และ

ครุยประจ าต าแหน่ง  ใหท้ าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งจะใชใ้นโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยา่งใด

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลยัได ้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชต้รา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อการคา้   หรือการใชส่ิ้งดงักล่าวท่ี

มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัหรือกิจการของมหาวิทยาลยั  ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจาก

มหาวิทยาลยั   

มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดใหมี้เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา

และพนกังานมหาวิทยาลยัได ้ โดยท าเป็นขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดใชค้รุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  ครุยประจ าต าแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษาและพนกังานมหาวิทยาลยั  หรือส่ิงใดท่ีเลียนแบบส่ิงดงักล่าวโดยไม่มีสิทธิท่ี
จะใช ้ หรือแสดงดว้ยประการใด  ๆ  ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  
อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร  หรือต าแหน่งใดในมหาวิทยาลยัโดยท่ีตนไม่มีสิทธิ  ถา้ไดก้ระท าเพื่อให้
บุคคลอ่ืนเช่ือว่าตนมีสิทธิจะใชห้รือมีวิทยฐานะหรือต าแหน่งเช่นนั้น  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใ้ด 
(๑) ปลอม  หรือท าเลียนแบบซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลยัไม่วา่จะท าเป็นสีใด  หรือท าดว้ยวิธีใด  ๆ 
(๒) ใชต้รา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงานของมหาวิทยาลยัปลอม  

หรือท าเลียนแบบ  หรือ 
(๓) ใชห้รือท าให้ปรากฏซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลยัท่ีวตัถุหรือสินคา้ใด  ๆ  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๖๙ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ถา้ผูก้ระท าความผิดตาม  (๑)  เป็นผูก้ระท าความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)   

แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอนัยอมความได ้
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใหโ้อนบรรดากิจการ  ทรัพยสิ์น  สิทธิ  หน้ีสิน  เงินงบประมาณและรายไดข้อง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาเป็นของมหาวิทยาลยั
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา ๗๔ ให้ข้าร าชการ   ลู กจ้า งของ ส่วนราชการ   และพนักง าน   ซ่ึ งสั งกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยู่ในวันท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัยงัคงเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ลูกจา้งของส่วนราชการ
และพนกังานของมหาวิทยาลยัต่อไป  และให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี  
โดยให้ถือว่าการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว  เป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะลูกจา้ง
ของส่วนราชการหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะพนกังานของมหาวิทยาลยั  แลว้แต่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการและพนักงาน
ตามวรรคหน่ึงให้ถือว่ามหาวิทยาลยัเป็นส่วนราชการ  และให้ขา้ราชการ  ลูกจา้งของส่วนราชการและ
พนักงานตามวรรคหน่ึงไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอ่ืน  ๆ  ผ่านมหาวิทยาลยัโดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และให้น า
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
ลกูจา้งของส่วนราชการหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั้นมาใชบ้งัคบั  แลว้แต่กรณี 

สิทธิในการเล่ือนต าแหน่งข้ึนเป็นศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ หรือ
ต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

สิทธิในการเล่ือนระดบัชั้นของลูกจา้งของส่วนราชการหรือพนกังานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลกูจา้งของส่วนราชการและระเบียบ  หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีต าแหน่งขา้ราชการ  ลกูจา้งของส่วนราชการ  และพนกังานตามวรรคหน่ึงต าแหน่งใด
ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยูก่่อนหรือภายหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้
โอนอตัราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอตัรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะ
เงินเดือนและค่าจา้งประจ า  และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงตั้งไวส้ าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลยั  
และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดงักล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ย
วิธีการงบประมาณ 

ใหผู้ซ่ึ้งด ารงต าแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั  ผูอ้  านวยการสถาบนั  หัวหนา้ภาควิชา  
หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  เป็นผู ้บังคับบัญชา
ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานตามวรรคหน่ึง  และให้มีอ  านาจหน้าท่ีในฐานะ
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อธิการบดี  คณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั  ผูอ้  านวยการสถาบนั  หัวหนา้ภาควิชา  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืน  หรือตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีน ากฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งของส่วนราชการมาใช้บังคบั  แต่ไม่สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัน้ี   
หรือมีกรณีท่ีไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ๆ  ให้การด าเนินการในส่วนท่ีไม่สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัน้ี  หรือในส่วนท่ีไม่อาจน ามาใชบ้งัคบัได ้ เป็นไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 

มาตรา ๗๕ ให้ผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้  านวยการส านัก  
ผูอ้  านวยการสถาบนั  หรือหวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  คงด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั  ผูอ้  านวยการสถาบนัหรือหัวหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญติัน้ีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็น
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบญัญติัน้ีภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและเม่ือครบก าหนดเวลา
หน่ึงร้อยยีสิ่บวนัแลว้ไม่แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  ให้พน้จากต าแหน่ง
ดงักล่าว 

ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอ้  านวยการส านกั  รองผูอ้  านวยการสถาบนั  
หรือรองหวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผูด้  ารง
ต าแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้  านวยการส านัก  ผูอ้  านวยการสถาบนั  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะจะพน้จากต าแหน่ง 

ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ภาควิชาคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งรองหวัหนา้ภาควิชาคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่หวัหนา้ภาควิชาจะพน้จาก

ต าแหน่ง 
มาตรา ๗๖ ให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๔  วรรคหน่ึง  ท่ีสมคัรใจ

จะเปล่ียนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเป็น
หนงัสือต่ออธิการบดีหลงัจากพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและเม่ือยืน่แลว้จะถอนมิได ้
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หากมิไดแ้สดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผูน้ั้นยงัเป็นขา้ราชการของ
มหาวิทยาลยัหรือลกูจา้งของส่วนราชการตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ต่อไป 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตาม
พระราชบญัญติัน้ีภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้บรรจุบุคคลนั้นเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งประเมิน 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัภายหลงั
ระยะเวลาตามวรรคสาม  แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้มีการประเมินตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัก าหนด  แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
สมคัรใจเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัภายหลงัเม่ือครบก าหนดเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั  ถา้มหาวิทยาลยัเห็นวา่การรับบุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและมีอตัราท่ีจะรับเขา้
ท างานไดใ้หด้  าเนินการตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  
และมาตราน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

ส าหรับพนักงานซ่ึงสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้เปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตาม
พระราชบญัญติัน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

มาตรา ๗๗ ผูซ่ึ้งเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  
ให้ไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  สวสัดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่นอ้ยกว่าท่ีเคยไดรั้บอยู่ก่อน
เขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๗๘ การเปล่ียนจากขา้ราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๕  และ
มาตรา  ๗๖  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  หรือกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  แลว้แต่กรณี
และเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี   

ขา้ราชการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการอยู่แลว้  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปไดแ้มจ้ะออกจากราชการแลว้  ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นขา้ราชการบ านาญและมีสิทธิไดรั้บ
สวสัดิการจากทางราชการเช่นเดียวกบัผูไ้ดรั้บบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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ลกูจา้งของส่วนราชการซ่ึงแสดงความจ านงเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี  
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด   
และให้ไดรั้บบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลูกจา้ง  และเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๗๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   และกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี  และปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

เม่ือครบหน่ึงปีหกเดือนนบัแต่ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้  ฯ  แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ในคร้ังแรก  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๒๑  (๒)  
จ านวนก่ึงหน่ึงพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก  ในกรณีท่ีมีเศษให้นับเป็นหน่ึงคน  และให้
ด าเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหม่ใหค้รบตามจ านวนดงักล่าว 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างท่ียงัไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๖  ให้ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีสภา
มหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๗๙  หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย  ท าหน้าท่ีสภาวิชาการ
จนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ซ่ึงต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหวา่งท่ียงัไม่มีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมของสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๙  ให้น าขอ้บงัคบั
ว่ าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เ ชี ยงใหม่   ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และท่ีใชอ้ยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ   
เป็นประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี  จนกว่าจะมีคณะกรรมการ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ น้ี   ซ่ึงต้องไม่ เ กินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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มาตรา ๘๒ ให้ประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ประธานสภาขา้ราชการและลูกจา้ง  และกรรมการสภาขา้ราชการ
และลูกจา้งตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
คงเป็นประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์  ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  และ
กรรมการสภาขา้ราชการและลูกจา้งต่อไป  แลว้แต่กรณี  จนกว่าจะไดม้าซ่ึงกรรมการสภาพนกังานตาม
พระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๓ การนบัวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามมาตรา  ๓๖  และหัวหนา้ส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๔๐  ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ดว้ย 

มาตรา ๘๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๔๑  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจ าสถาบัน  ส านัก   หรือส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะและ
คณะกรรมการอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญติัน้ีใช้บังคับ  ท าหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีการ
ด าเนินการตามมาตรา  ๔๑ 

มาตรา ๘๕ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิ เศษ 
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  อาจารย ์  
หรืออาจารยพ์ิเศษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
เป็นต าแหน่งศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  ศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  อาจารย์  หรืออาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัติน้ี   
และใหผู้ด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวคงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการอ่ืน  ๆ  คงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๘๖ ในระหว่างท่ียงัมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๔   

เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการดงักล่าว 
มีส่วนร่วมในกิจการสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลยัดว้ย  ทั้ งน้ี  ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
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มาตรา ๘๗ ให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ท่ีมีอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัคงอยู่
ต่อไปจนกวา่จะมีการแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามปี
นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๘ การออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  หรือการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น้ี   ต้องด า เนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างท่ียงัมิไดอ้อกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  หรือก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตาม
วรรคหน่ึง  ให้น าพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  และประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๓๐  หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีใช้อยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บังคบั  มาใช้บงัคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับ
พระราชบญัญติัน้ี 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยทุธ์  จุลานนท์ 

            นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัของรัฐ

พฒันาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยูใ่นก ากบัของรัฐ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ

ท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตวัสามารถจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

โดยการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง 

การบริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใหเ้ป็นไปในแนวทางดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 


