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 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ….” 
 
 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา  ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 (๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  
 
 มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



๒ 
 

 มาตรา ๕  ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
 

 มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

 มาตรา ๗ การจัดการมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 
 (๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ ปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับ
สังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกัน
แก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 (๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาและต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับ ที่ต่ ากว่าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวม ทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา
อบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดการศึกษา 
 (๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
 (๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
 (๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 (๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 มาตรา ๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 
 (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 (๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 (๓) ความมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย 
 (๔) ความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมโยงกับชุมชน หน่วยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 (๕) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๖) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 



 
๓ 

 
 
 มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้  
 (๑) ส านัก 
 (๒) คณะ 
 (๓) วิทยาลัย  
 (๔) สถาบัน  
 มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก คณะ วิทยาลัย สถาบัน
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อีกได้ 
  
 มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน       
ให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานด้วย 
 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙  ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 
 
 มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
 การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน ให้ท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่ วมกับ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศได้ และมี
อ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงนั้น แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได ้  
 การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเปน็ขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
 
 
 
 



๔ 
 
 
 
 มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจกระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๗  หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และ
จ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ มีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
      การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ใหจ้ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
 (๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษา วิจัย และบริการทางวิชาการ 
 (๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ ภายในหน้าที่
และอ านาจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 
 (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 (๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนและ
ลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  
      การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้า
เป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 (๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 (๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์
อย่างอ่ืนให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 (๘) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 (๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
 (๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน า
ผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



๕ 
 
 
 
 มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๗๗ 
 (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
 (๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์ จากกองทุน
ดังกล่าว 
 (๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สิ นของ
มหาวิทยาลัย 
 (๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
ทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์  รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 (๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอ
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่มีอยู่
ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้น       
น าได้  
 ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่
ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วน
เดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น  
 ในกรณีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามจ านวนที่จ าเป็น 
  
 มาตรา ๑๖  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา โดยการซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยทางอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราช
พัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๑๗  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง 
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้ 
 
 
 



๖ 
 
 
 มาตรา ๑๘  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  
 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท         
หากไม่มีทายาท หรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๑๙  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนสิิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
-------------------- 

 
 มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง จ านวนสามคน  ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาบุคลากร 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัย  
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งท า
หน้าที่สอนหรือวิจัยจ านวนหนึ่งคน และพนักงานมหาวิทยาลัยอื่นจ านวนหนึ่งคน  
 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบสองคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔)  
 (๖) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบด ี
 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 
 

 
 
 
 



๗ 
 
 
 มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒)  (๕) 
และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหรือ อาจได้รับเลือก
หรือไดร้ับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๓ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
 (๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
 (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วย เหตุใด
และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน ต าแหน่งที่ว่าง 
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ 
(๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกหรือเลือกตั้งผู้
ด ารงต าแหน่งแทนแล้วให้ผู้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งหรือได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้ง อยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้ าสิบวัน
จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่
ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือยังมิได้เลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือก หรือเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่แล้ว 
 
 มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
 (๑) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 (๒) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา ประมวล และประยุกต์ องคค์วามรู้ทั้ง
มวล รวมตลอดท้ังนโยบายในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 (๓) ออกระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับส าหรับส่วนงาน
นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
 (๔) อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ  
 (๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่ง หรือ
การปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว 



๘ 
 
 
 (๖) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบหรือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
 (๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว หรือ
ยกเลิกนิติบุคคล 
 (๘) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง ยุบรวม หรือ ยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา 
 (๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งอนุมัติ การให้
ปริญญากิตติมศักดิ ์
 (๑๐) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน        
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
พิเศษ 
 (๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 (๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการวิชาการ ประธานกรรมการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 (๑๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย ขอ้บังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๑๔) ก าหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
 (๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 (๑๖ ) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
 (๑๗) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
 (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อัน
อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
บุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 (๑๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วม
ลงทุน 
 (๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือ
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 
 มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙  
 (๓) ประธานสภาบุคลากร 
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 



๙ 
 
 
 มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 (๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย  
 (๓) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกหน่วยงานตามมาตรา ๙ และการจัดตั้ง 
การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๔) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้ ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี  
 (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๒๖  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ         
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๒๗  สภาวิชาการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
 (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 (๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 (๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิด
สอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  
 (๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนและการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการวิชาการ  
 (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย  
 
 มาตรา ๒๘  ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกตั้งจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาบุคลากร ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



๑๐ 
 
 
 
 มาตรา ๒๙  สภาบุคลากรมีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง
ของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุน การด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น จากต าแหน่ง 
การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๓๑ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้คับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 
 
 มาตรา ๓๒  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๗ และตามค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี  
 ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแตง่ตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 
 
 มาตรา ๓๓  อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 
 มาตรา ๓๔  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ 
แตง่ตั้งใหมอี่กได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้   
 เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 มาตรา ๓๕  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่
ตามมาตรา ๓๖  
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗  
 (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน   
 (๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
 (๗) เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 
 มาตรา ๓๖  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบ
สองปนีับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินตามวรรคสอง และถ้าสภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้น
จากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้
อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง 
 
 มาตรา ๓๗  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส า เร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบ เท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี   ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์และความส าเร็จในการบริหารกิจการของรัฐหรือของเอกชน มาแล้ว 
หรือเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งผู้บริหารอ่ืนในระดับเดียวกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๓๘  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีหน้าที่และอ านาจ
ดังนี้  
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย  ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี 



๑๒ 
 
 
 (๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานตามค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน ตามค าแนะน า
ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (๕) ด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตาม 
นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๖) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 (๗) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 
 มาตรา ๓๙  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามี
รองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ เป็นผู้รักษาการแทน 
 ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 
 มาตรา ๔๐  ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
วิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 
 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
 คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 
 รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 
 เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การรักษาการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 
 
 มาตรา ๔๑ คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 
 
 
 



๑๓ 
 
 มาตรา ๔๒ ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ
วิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๔๓  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 (๒) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอ่ืนตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 (๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน เสนอ
สภาวิชาการ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๔) วางหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ
คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน  
 (๕) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
 (๖) พิจารณางบประมาณของคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน เพ่ือเสนออธิการบดี 
 (๗) เสนอแนะเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษและการ
แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 (๘) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของคณะหรือ
วิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๔๔  ในสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก ให้มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท า
หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก มอบหมายก็ได้ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักพ้น
จากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านักพ้นจากต าแหน่งด้วย 

 



๑๔ 
 
 
 การด าเนินงานของสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การรักษาการแทนผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ให้น ามาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๔๕   ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นได้ 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน
ของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๔๖  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาและจะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่ง
ต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 
 มาตรา ๔๗  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของ คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าส่วนงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 
 คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี อาจมอบอ านาจต่อ
ให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอ านาจมานั้นแทนได้  เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจต่อมีอ านาจหน้าที่ตามที่
อธิการบดีก าหนด 
 
 มาตรา ๔๘  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการ
แทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่
รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่ง
มอบอ านาจ 
 
 
 
 
 



๑๕ 
หมวด ๓ 

ประกันคุณภาพและการประเมิน 
--------------------- 

 
 มาตรา ๔๙  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๕๐  เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัย 
จัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี  
 การประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘ และนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๒๒ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยอาจหาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า บุคคลซึ่งเป็นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอ่ืน ซึ่งเก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย  
 การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการด าเนินการใดหรือควร
มีส่วนงานนั้น หรือหน่วยงานในส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย  
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๕๑  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการเรียน การสอน และวัดผลตาม
หลักสูตรนั้น แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินหลักสูตรการเรียน การสอน และวัดผลตามหลักสูตรนั้น    
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๕๒  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๕๓  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

----------------- 
 
 มาตรา ๕๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหา 
วิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 



๑๖ 
 
 มาตรา ๕๕  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี  
 
 มาตรา ๕๖  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียก
ให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความ
จ าเป็น  
 
 มาตรา ๕๗  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตร ี
 ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ  และ
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และ
แผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
 
 มาตรา ๕๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

 
หมวด ๕ 

ก ากับและดูแล 
---------------- 

 
 มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และ ๘ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  
 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมี
หน้าที่ตอ้งปฎิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 
 มาตรา ๖๐  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

----------------- 
 
 มาตรา ๖๑  คณาจารย์ประจ ามีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และให้ค าปรึกษา
แก่นิสิต 
 ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และด ารงตนตามประมวลจริยธรรมตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 



๑๗ 
 
 
 
 มาตรา ๖๒  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศาสตราจารย์ 
 (๒) รองศาสตราจารย์ 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๔) อาจารย์ 
 ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนอีกได้โดยท าเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๖๓  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๖๔  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๖๕  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี 
 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 
 มาตรา ๖๖  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทย
ฐานะได้ตลอดไป 
 การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศาสตราจารย์                      ใช้อักษรย่อ ศ. 
 (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ           ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
 (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ                ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
 (๔) รองศาสตราจารย์                  ใช้อักษรย่อ รศ. 
 (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ           ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
 (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์                ใช้อักษรย่อ ผศ. 
 (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ          ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
 การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
--------------- 

 
 มาตรา ๖๗  ปริญญามีสามชั้น คือ 
 ปริญญาเอก         เรียกว่า         ดุษฎีบัณฑิต      ใช้อักษรย่อ  ด. 
 ปริญญาโท          เรียกว่า          มหาบัณฑิต      ใช้อักษรย่อ  ม. 
 ปริญญาตรี          เรียกว่า          บัณฑิต           ใช้อักษรย่อ  บ. 
 
 มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 มาตรา ๖๙  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรติ
นิยมได ้
 หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



๑๙ 
 
 
 มาตรา ๗๐  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 
ชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ภายหลัง          
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (๔) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี 
 (๕) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
 มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่
ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ บุคลากร หรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือนายก
สภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 
 ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจก าหนดให้มีครุยประจ า
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย
ก็ได ้
 การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๗๓  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๗๔  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสิต 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 



๒๐ 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

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

 มาตรา ๗๕  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนิสิตและบุคลากรหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย
ประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้
บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา ๗๖  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 (๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
 (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 
 (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ของ
มหาวิทยาลัยทีว่ัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔ 
 ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทง
เดียว  
 ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา ๗๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๗๘  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรือสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งต าแหน่งดังกล่าว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้น
จากต าแหน่งนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 
 



๒๑ 
 
 มาตรา ๗๙  ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบั้งคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาบุคลากรและกรรมการ
สภาบุคลากร จนกว่าจะได้มาซึ่งสภาบุคลากรตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 มาตรา ๘๐  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และส่วน
งานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตาม       
มาตรา ๙  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 มาตรา ๘๑  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติ
บังคับ คงด ารงต าแหน่งตอ่ไปจนกว่าจะครบวาระ 
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวัน
ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพมาเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง   
 
 มาตรา ๘๒  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ให้นับวาระการ
ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก  
 
 มาตรา ๘๓  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา โหรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัตใิหจ้ัดตั้งขึ้นอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่า
ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 
 
 มาตรา ๘๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าสถาบัน หรือคณะกรรมการประจ าส านัก  คณะกรรมการส่วนงานภายใน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  และด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่
ตามท่ีได้รับแต่งตั้งคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 



๒๒ 
 
 
 มาตรา ๘๕  ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และ
อาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา ๘๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง เลขานุการ
คณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
หน่วยงานดังกล่าวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะได้มีการจัดตั้งส่วนงานใหม่ตามมาตรา ๙ และได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งของส่วน
งานนั้น 
 ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่ง
เฉพาะตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในวันก่อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 
ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัวข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๘๗  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็นบุคลากรตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และ
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ
อยู่ก่อน และเงินอ่ืน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า มาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
น ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจ
น ามาใช้บังคับได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



๒๓ 
 
 
 มาตรา ๘๘  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา ๘๗ ผู้ใด  
 (๑) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในทันที 
 (๒) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติภายหลัง
ก าหนดเวลาตาม (๑) แตไ่มเ่กินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็น
ว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่
ต้องทดลองปฏิบัติงาน  
 (๓) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติภายหลัง
ก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็น
ว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้าทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อ
พ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ให้บรรจุได ้
 (๔) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติภายหลัง
ก าหนดเวลาตาม (๓)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ
มีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้   
 ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างแสดงเจตนาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เมื่อได้รับบรรจุเข้าท างานแล้ว 
ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๘๙  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ต าแหน่งอ่ืนใด ของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๗ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๒ 
หรือมาตรา ๘๘ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างประจ ามิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนหรือไม่โอน หรือ
เปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพ มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือ
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตราต าแหน่ง และเงินงบประมาณ
แผ่นดินประจ าอัตราที่ได้รับในขณะนั้น รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
เงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 มาตรา ๙๑  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑  และมาตรา ๘๘ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือ
ยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 



๒๔ 
 
 
 ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง   
ให้ถือว่าเป็นการออกจากราชการเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
 สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
 
 มาตรา ๙๒  ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอ่ืนที่ใช้อยู่ก่อน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาการด าเนินการตามวรรคสอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวงข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศในเรื่องนั้น และไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นเพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 
 
…………………………………………….. 
          ……………………………………………… 
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