
พระราชบัญญัติ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------ 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี้  
 
มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘”  
 
มาตรา  ๒  พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป  
 
มาตรา  ๓  ใหยกเลิก  
(๑)  พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  (๒)  พระราชบัญญัติเปล่ียนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๓๒  

  
มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  

 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม 
  พระราชบัญญัตินี้  
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม 
  พระราชบัญญัตินี้  
 “สภาวิชาการ”   หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ตามพระราชบัญญัตินี้  
 “สภาคณาจารยและขาราชการ”  หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้  
 “วิทยาเขต”   หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ   
  สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัยหรือสวนราชการ 
  ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
  ตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขต 
  การศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  

 “รัฐมนตรี”   หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  



มาตรา  ๕  ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบญัญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้  จํานวน  ๙  แหง  ดังนี้  

(๑)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(๒)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
(๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
(๔)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(๕)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
(๖)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
(๗)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
(๘)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(๙)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
มาตรา  ๖   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออก

กฎกระทรวง  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

-------------------- 
 

มาตรา  ๗  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  

 

มาตรา  ๘  มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ  ดังนี้  

(๑)  สํานักงานอธิการบดี  

(๒)  สํานักงานวิทยาเขต  

(๓)  บัณฑิตวิทยาลัย  

(๔)  คณะ  

(๕)  สถาบัน  

(๖)  สํานัก  

(๗)  วิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในมาตรา  ๗  เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได  



สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต  อาจแบงสวนราชการเปนกองหรอืสวนราชการ  ที่เรยีกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง  

บัณฑิตวิทยาลัย   อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี   กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทากอง  

คณะ  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  

สถาบัน  สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  อาจแบงสวนราชการเปน

สํานักงานผูอํานวยการ กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง  

วิทยาลัย   อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการ   ที่เรียกชื่ออยาง

อื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  

สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาภาควิชาหรือกอง  อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  

 

มาตรา  ๙  การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  

สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหทําเปนกฎกระทรวง  

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา  กองหรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่นทีมี่ฐานะเทียบเทางาน  ใหทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๑๐  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง

ชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได  

การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๑๑  มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  หรือยุติหรือชะลอการศึกษา

ของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ แกมหาวิทยาลัย

มิได  

หลักเกณฑการพิจารณาวานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพย  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด  

 
 



 
 
มาตรา  ๑๒  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได  ดังนี้  
(๑)  เงินผลประโยชน  คาธรรมเนียม  คาปรับ  และคาบริการตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแลหรือใชประโยชน  
(๓)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  
(๔)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(๕)  เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ  
(๖)  รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น  
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได
จากการใหบริการ  และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในมหาวิทยาลัย  

รายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ  ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวง การคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

 
มาตรา  ๑๓  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือ

แลกเปล่ียนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

 
มาตรา  ๑๔  บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไวและตอง

เปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  มหาวิทยาลัย
ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ  จะตองไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๒ 

การดําเนินการ 

-------------------- 

 

มาตรา  ๑๕  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  

(๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  

(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  ไดแก  อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย  และขาราชการ  



(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  

ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย  และหัวหนาสวนราชการ  ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ  

(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยและ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม  (๓)  

(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบส่ีคน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย  โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตาม  (๒) (๓) และ (๔)  ทั้งนี้  ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญดา

นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การศึกษา

เศรษฐศาสตร  และสังคมศาสตร  อยางนอยดานละหนึ่งคน  และดานอื่นๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  

เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี  

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไม

มีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผูเลือก  ตลอดจนหลักเกณฑ  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  

และ  (๔)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๑๖  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  

(๕)  มีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได  

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑)  ตาย  

(๒)  ลาออก  

(๓)  ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน ประเภทนั้น  

(๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ  

(๖)  เปนบุคคลลมละลาย  

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  

การพนจากตําแหนงตาม  (๕)  ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู  



ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง  ไมวาดวยเหตุใดและ

ยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภา

มหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู  

 

 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  

พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  

ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  หรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  

แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได  

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  

พนจากตําแหนงตามวาระ   แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิหรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว  

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  

(๓) (๔)  และ  (๕)  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง  

 

มาตรา  ๑๗  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และ

โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  

(๑)  วางนโยบาย  และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการสงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวชิาการในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  

(๒) วางระเบียบ  ออกขอบงัคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบใหสวนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ  ไปก็ได  

(๓)  กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

(๔)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ   

การอุดมศึกษากําหนด  

(๖)  พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิก  สํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  

สํานัก  วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งการแบงสวนราชการของ

สวนราชการดังกลาว  

(๗)  อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และ

ประกาศนียบัตร  

(๘)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง  และสถาบันอื่นเขาสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ  



(๙)  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  

กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ 

 (๑๐)  แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก          

ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ศาสตราจารยเกียรติ

คุณ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และกรรมการสภาวิชาการ  

(๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

(๑๒)  วางระเบยีบและออกขอบงัคับเกี่ยวกับการบริหารการเงนิและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และการ

จัดหารายไดของมหาวิทยาลัย  

(๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  

(๑๔)  แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภา

มหาวิทยาลัย  

(๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  

และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได  

(๑๖)  สงเสริม  สนับสนุน  และแสวงหาวิธีการ  เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย  

(๑๗)  ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 

  

มาตรา  ๑๘  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๑๙  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย  

(๑)  อธิการบดี  เปนประธานสภาวิชาการ  

(๒)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนรองประธานสภาวิชาการ  

(๓)  กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง  ไดแก  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  คณบดี  ผูอํานวยการ

สถาบันเพื่อการวิจัย  และผูอํานวยการวิทยาลัย  ถามี  

(๔)  กรรมการสภาวิชาการจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย  

(๕)  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน  ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก  โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ   หลักเกณฑ   และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ  และอาจ

แตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  

 

มาตรา  ๒๐  วาระการดํารงตาํแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการตลอดจน

การประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  



 

มาตรา  ๒๑  สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  

(๑)  พิจารณาเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

(๒)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย  

(๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

(๔)  พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย  

(๕) สงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความ

ตองการของชุมชน  

(๖)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่

ของสภาวิชาการ  

 

มาตรา  ๒๒  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย ประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการ

ของมหาวิทยาลัย  

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดาํรงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของ

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจน

การประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๒๓  สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  

(๑)  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแกอธิการบดี

หรือสภามหาวิทยาลัย 

(๒)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ  

(๓)  พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย  

(๔)  เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอ

ความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  และการดําเนินการใด 

ๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการทางวินัย  

 

มาตรา  ๒๔  ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตละ

แหง และอาจมีรองอธิการบดี  หรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดีตาม

จํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได  

 



มาตรา  ๒๕  อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยการสรรหาตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหมอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได  

 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑)  ตาย  

(๒)  ลาออก  

(๓)  ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ มัวหมองใน

กรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

(๔)  เปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

(๕)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ  มติของสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง  ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง

ในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด  

รองอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  

๒๖ วรรคหนึ่ง  

ผูชวยอธิการบดี  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๒๖  วรรคสอง  และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย  

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  พนจากตําแหนงดวย  

 

มาตรา ๒๖  อธิการบดีและรองอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปรญิญาตรีหรอืเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง        และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน

การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือเคย

ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามป   หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ผูชวยอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว

ไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 

มาตรา  ๒๗  อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  



(๑)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ

และของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

(๒)  บริหารบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  

(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  

(๔)  แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี   รองคณบดี   รองผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการ

สํานัก  รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหัวหนา

ภาควิชา  หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาและอาจารยพิเศษ  

(๕)  รายงานเกี่ยวกับกจิการและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  

(๖)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ  คณะกรรมการสงเสริม

กิจการวิทยาเขต และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา  

(๗) สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการสราง

ความสัมพันธกับชุมชน  

(๘)   เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี  

 

มาตรา  ๒๘   ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปน  

ผูรักษาราชการแทน    ถามีรองอธิการบดีหลายคน   ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน 

ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน  

ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  

เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  

 

มาตรา  ๒๙  ในวิทยาเขต  ใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวทิยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของ

อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวทิยาเขตใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  

และประกาศของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 

มาตรา  ๓๐  ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง  

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตาํแหนง  และการพน

จากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตและ

การจัดระบบบรหิารงานในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองมีกรรมการที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกไมนอยกวาหนึ่งในสาม  

 



มาตรา  ๓๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  

(๑)  สงเสริมใหวิทยาเขตดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  และแผนพัฒนาตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒)  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตางๆ  ของวิทยาเขตแกอธิการบดี  

(๓)  เสนอแนะการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตอสภาวิชาการ  

(๔)  ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  และสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต  

(๕)  พิจารณาวางระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

(๖)  พิจารณาเสนอแผนพัฒนา  แผนงาน  และงบประมาณประจําปและจัดทาํรายงานผลการดําเนิน

กิจการของวิทยาเขตเสนอตออธิการบดี  

(๗)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยูในอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  

(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 

มาตรา  ๓๒  ในวิทยาเขต  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต  ประกอบดวย  

(๑)  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต  

(๒)  กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตโดยตําแหนง  ไดแก   รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต   คณบดี             

ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการวิทยาลัย  ถามี  

(๓)  กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตจํานวนสี่คน  ซึ่งแตงตั้งจากผูแทนศิษยเกา   จาํนวนหนึง่คน   ผูแทน 

ผูปกครอง  จํานวนหนึ่งคน  และผูแทนนักศึกษา  จํานวนสองคน  

(๔)  กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวนกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  

รวมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของวิทยาเขต

ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของประธาน

กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต  และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม  (๓)  และ  (๔)  ตลอดจนการประชุม

และการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๓๓  คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  

(๑)  สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกวิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน

ของวิทยาเขต  

(๒) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย

อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

(๓)  สงเสริม  และสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

และประชาชน  



(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ  ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  

 

มาตรา  ๓๔  ในบัณฑิตวิทยาลัย  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต

วิทยาลัย  และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี

มอบหมายก็ได  

คณบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  

รองคณบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  

วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี  

วาระการดํารงตาํแหนง  และการพนจากตําแหนงคณบดี  ใหนํามาตรา  ๒๕  วรรคสอง  และวรรคสาม  

มาใชบังคับโดยอนุโลม  

การรักษาราชการแทนคณบดี ใหนํามาตรา  ๒๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย  

 

มาตรา  ๓๕  ในบัณฑิตวิทยาลัย  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  

คณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง  

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารงตําแหนง  และ

การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๓๖  ในคณะ  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ  และจะใหมีรอง

คณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได  

คุณสมบัติ  การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรองคณบดี

ตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา  ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

มาตรา  ๓๗  ในคณะ  ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย  คณบดีเปนประธานกรรมการ  และ

กรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง  

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ ให

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๓๘  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  

(๑)  จัดทําแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  



(๒)  พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

(๓)  พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

(๔)  จัดการวัดผล ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  

(๕) สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และงาน

รักษาสิ่งแวดลอม  

(๖)  ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตางๆ  ของคณะ  

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ

ประจําคณะ  

(๘)  ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  

 

มาตรา  ๓๙  ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

ภาควิชาในคณะ    ใหมีหัวหนาภาควิชา     หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

ภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาภาควิชา 

หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาใหอธิการบดี

แตงตั้งจากคณาจารยประจํา  โดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ

คณบดี  และใหอธิการบดีมีอาํนาจถอดถอนหัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี  

คุณสมบัติ  วาระการดํารงตาํแหนง  และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาตามวรรคสอง  และการรักษาราชการแทนใหนํามาตรา  ๓๔  

มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

มาตรา  ๔๐  ในสถาบันหรือสํานัก  ใหมีผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานัก  แลวแตกรณี  และจะใหมีรองผูอํานวยการสถาบันหรอืรองผูอํานวยการ

สํานักตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสถาบันหรือ

ผูอํานวยการสํานักมอบหมายก็ได  

คุณสมบัติ  การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสถาบันหรือ          

ผูอํานวยการสํานัก  และรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึง่และการรักษาราชการ

แทน  ใหนํามาตรา ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

มาตรา  ๔๑  ในสถาบันหรือสํานัก  ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก  แลวแตกรณี  



องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารง

ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําสถาบนัหรือสํานัก  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ

ประจําสถาบันหรือคณะกรรมการประจําสํานัก  และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันหรือสํานัก ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๔๒   ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   

ใหมีผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหวัหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและ 

รับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแตกรณี  และจะ

ใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม

จํานวนที่สภา มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอาํนวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได  

คุณสมบัติ  การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการวิทยาลัย  

หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนง

ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา  ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที่มีการแบงภาควชิา  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควชิาในวิทยาลัย   

ใหนําความในมาตรา  ๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

มาตรา  ๔๓  ในวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหมี

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี  

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารง

ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๔๔  ผูดํารงตําแหนงอธกิารบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง

อื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได  

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงก็ได   แตตองไมเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวัน  

 

มาตรา  ๔๕  เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  สํานัก 

วิทยาลัย      และภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา    อธิการบดี

จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชาหรือ



หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา    ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได  

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด  

 

มาตรา  ๔๖  ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่

เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน  

ในกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนง
ใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย  

 
หมวด ๓ 

ความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากร 
-------------------- 

 
มาตรา  ๔๗  เพื่อประโยชนในความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัย  

ใหมีคณะกรรมการอธิการบดี  ประกอบดวย  อธิการบดีของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหงเปนกรรมการ   
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง

เปนเลขานุการ  
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกําหนด  

 
มาตรา  ๔๘  ใหคณะกรรมการอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้  
(๑)  เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรวมมือดานวิชาการและการใช

ทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยแตละแหง  
(๒)  จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการใชทรัพยากร

รวมกันในการปฏิบัติภารกิจ  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง  
(๓)  จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน 

ในการใหความรวมมือดานวิชาการและการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง  

(๔)      กําหนดแนวทางในการแสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับชุมชน  องคกร
เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕)     แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด      
หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอธิการบดี  

 
หมวด ๔ 

ตําแหนงทางวิชาการ 



-------------------- 
 

มาตรา  ๔๙  คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้  
(๑)  ศาสตราจารย  
(๒) รองศาสตราจารย  
(๓)  ผูชวยศาสตราจารย  
(๔)  อาจารย  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ศาสตราจารยนั้น  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๕๐  ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๕๑  ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพเิศษ    และพนจากตําแหนง

ไปโดยไมมีความผิด    สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้น

มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๕๒  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารย

ประจําของมหาวทิยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน

อาจารยพิเศษโดยคําแนะนาํของคณบดี  ผูอํานวยการหรือหวัหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะ แลวแตกรณี  

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารย

พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๕๓  ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิใชตําแหนง

ศาสตราจารย     ศาสตราจารยพิเศษ    ศาสตราจารยเกียรติคุณ    รองศาสตราจารย     รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  แลวแตกรณี  เปนคํานาํหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได

ตลอดไป  

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังนี้  

ศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  ศ.  



ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ศ.  (พิเศษ)  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ  ศ.  (เกียรติคุณ)  

รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  รศ.  

รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ.  (พิเศษ)  

ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  ผศ.  

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ.  (พิเศษ)  
 
 
 

หมวด ๕ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

-------------------- 
 

มาตรา  ๕๔  ปริญญามีสามชั้น  คือ  
ปริญญาเอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ด.  
ปริญญาโท  เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ม.  
ปริญญาตรี  เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ.  

 

มาตรา  ๕๕  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหตราเปน 

พระราชกฤษฎีกา  

  

มาตรา  ๕๖  สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได  

 

มาตรา  ๕๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได  ดังนี้  

(๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลัง

ที่ไดรับปริญญาโทแลว  

(๒)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่

ไดรับปริญญาตรีแลว  

(๓)  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง

สาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี  

(๔)  ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  

 



มาตรา  ๕๘  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลยัเห็นวา

ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ใน

มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได  

ชั้น  สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๕๙  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง

วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และ

ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือคณาจารยของมหาวิทยาลัยได  

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย

ประจําตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไขอยางใด  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

มาตรา  ๖๐  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  

หรือสวนราชการในมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาได  โดยทําเปน

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

-------------------- 

 

มาตรา  ๖๑  ผูใดใชตรา สัญลักษณ  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนงเครื่องแบบ  

เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวยประการใด ๆ  

วาตนมีตําแหนง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  หรือ

ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย      โดยที่ตนไมมี      ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น     เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือ

มีตําแหนง   หรอืวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรอืปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้ง

ปรับ  

 

มาตรา  ๖๒  ผูใด  

(๑)  ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ

ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใดๆ  

(๒)  ใชตรา  เครื่องหมาย   หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม  

หรือซ่ึงทําเลียนแบบ หรือ  



(๓)  ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ

ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใดๆ  โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย   ใหลงโทษตาม  (๒)  แตกระทงเดียว  

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได  

 

 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 

------------------- 

 

มาตรา  ๖๓  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  ภาระผูกพันทั้งปวง  ขาราชการ  ลูกจาง  

อัตรากําลัง  เงินงบประมาณ  และรายไดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 

ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย วา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการดังกลาวยังคงดํารง

ตําแหนงและรับเงินเดือน  ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป  จนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 

มาตรา  ๖๔  ใหสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม  ขอ  ๒๓  

แหงประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๖  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๕  สวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 

๒๕๑๘  และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง   ทบวง   กรม   พ.ศ.   ๒๕๓๔       ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คงมีอยูตอไป    จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง

ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  

 

มาตรา  ๖๕  ภายใตบังคับมาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม

มาตรา  ๕ ประกอบดวยสวนราชการ  ดังตอไปนี้  



(๑)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบดวย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  จังหวัด

ปทุมธานี และวิทยาเขตปทุมธานี  

(๒)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ประกอบดวย   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ    วิทยาเขต

บพิตรพิมุข มหาเมฆ  และวิทยาเขตพระนครใต 

 (๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ประกอบดวย  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  วิทยาเขต

อุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ  จังหวัดชลบุรี  วิทยาเขตจันทบุรี  และคณะเกษตรศาสตรบางพระ  จังหวัดชลบุรี  

(๔)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบดวย  วิทยาเขตเทเวศร   วิทยาเขตโชติเวช  วิทยาเขต

พณิชยการพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และวิทยาเขตพระนครเหนือ  

(๕)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ประกอบดวย  วิทยาเขตเพาะชาง  วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ  วิทยาเขตศาลายา  และวิทยาเขตวังไกลกังวล  

(๖)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ประกอบดวย  วิทยาเขตภาคพายัพ  จังหวัดเชียงใหม  

วิทยาเขตนาน  วิทยาเขตลําปาง  วิทยาเขตเชียงราย  วิทยาเขตตาก  วิทยาเขตพิษณุโลก  และสถาบันวิจัยและ

ฝกอบรมการเกษตรลําปาง  

(๗)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกอบดวย  วิทยาเขตภาคใต  จังหวัดสงขลา  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาเขตศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช  และ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  จังหวัดตรัง  

(๘)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกอบดวย  วิทยาเขตนนทบุรี  วิทยาเขต

พระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา  และวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

(๙)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประกอบดวย  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา  วิทยาเขตสุรินทร  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตกาฬสินธุ  วิทยาเขตสกลนคร   และ

สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร  

ใหสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกาํหนดที่ตั้งของสาํนักงานอธิการบดี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

 

มาตรา  ๖๖  ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน  อุปนายกสภาสถาบัน  และกรรมการสภาสถาบัน

ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘  อยูในวันที่

พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  

จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง  แลวแตกรณี  

ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 

มาตรา  ๖๗  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี   คณบดี    ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และ 

หัวหนาภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘  



อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาจะมกีารแตงตั้งผูดํารง

ตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  และรองผูอํานวยการสํานัก

ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘  อยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  

คณบดี  ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง  

 

มาตรา  ๖๘  การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการ

สํานัก และหัวหนาภาควิชา  ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก  

 

มาตรา  ๖๙  ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจาํคณะ

คณะกรรมการประจําสถาบัน  และคณะกรรมการประจําสํานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญตัิ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจําสถาบัน  และคณะกรรมการประจํา

สํานักตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 

มาตรา  ๗๐  ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขตตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และ

ประธานกรรมการ   และกรรมการบริหารวทิยาเขตของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตและคณะกรรมการ

ประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

เวนแตกรณียังไมมีการออกกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

 

มาตรา  ๗๑  ภายใตบังคับมาตรา  ๖๗  ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา  ๑๙  ใหมีสภา

วิชาการ ประกอบดวย  อธิการบดีเปนประธานสภาวชิาการ  รองอธิการบดฝีายวิชาการเปนรองประธานสภา

วิชาการ  รองอธกิารบดี     คณบดี    และคณาจารยประจําซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจํานวนหกคนเปนกรรมการสภา

วิชาการ และผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเปนเลขานุการสภาวิชาการ  ทําหนาที่สภาวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง  ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการแตงตั้งสภาวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 

มาตรา  ๗๒  ภายใตบังคับมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๖๗  ในระหวางที่ยังไมมีอธิการบดีเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามมาตรา  ๒๔   

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖ วรรคหนึ่ง  ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงอธิการบดี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเปนการชั่วคราว  จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้น



ใหม  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เวนแตมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามมาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาการใน

ตําแหนงอธิการบดี  

 

มาตรา  ๗๓  ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย

พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย

ศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตอไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง  

 

มาตรา  ๗๔  ใหผูไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

๒๕๑๘  เปนผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา  ๗๕  ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  ประกาศและระเบยีบ  เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  ขอบังคับ  ประกาศและระเบียบ  ซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับ โดยอนุโลม  

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง หรือหนวยงานตาง ๆ  ตามที่

กําหนดไวในบทเฉพาะกาลนี้  ใหรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

            วิษณุ เครืองาม  

          รองนายกรัฐมนตรี  

 

 

หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล  

เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนนิกิจการไดโดยอิสระ   สามารถพฒันาระบบบริหาร   และการจัดการที่เปนของตนเอง 

มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ดังนั้น  สมควรจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จํานวน  ๙  แหง  ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เพื่อใหมหาวิทยาลัย



เทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค  ใหการศึกษา 

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏบิัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทาง

วิชาการในดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษา

มีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลกัจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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