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สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น  

ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...  

ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  

ณ ห้องประชุมแม่น้้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 479 คน แบ่งเป็น ออนไซต์ 185 คน / ออนไลน์ 294 คน  

ผู้แสดงความคิดเห็น จ้านวน 15 รายมาตรา ดังนี้ 

มาตรา ความคิดเห็น  
มาตรา 13 - เพิ่มข้อความ “โดยสวัสดิการต้องไม่น้อยกว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน 

  สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทน”  
- ถ้าระบุสวัสดิการครอบคลุมทั้ง บิดา มารดา และบุตร จะสร้างขวัญก้าลังใจและแรงจูงใจที่ดีมาก 

มาตรา 15  - ในกรณีรัฐบาลปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยปรับเงินเดือนให้แก่ 
  พนักงานเช่นเดียวกับข้าราชการ 

มาตรา 20 - จ้านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีสัดส่วนให้พนักงานมากกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มาตรา 22 - (9) ตกค้าว่า “ถอดถอน” หรือไม่? 
มาตรา 28 - สภาบุคลากรจากพนักงานเท่านั้น  (ให้พิจารณานิยามศัพท์ “บุคลากร”) 
มาตรา 29 - (2) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและระหว่างบุคลากรกับบุคลากรด้วยกัน 
มาตรา 32 - ต้าแหน่งอธิการบดี ใช้วิธีการสรรหา หรือเลือกตั้ง? 

- ต้าแหน่งอธิการบดี ให้มีการเลือกตั้ง / ไม่เอาวิธีการสรรหา 
มาตรา 34 - การนับวาระการด้ารงต้าแหน่งอธิการบดีให้นับต่อเนื่องอันเดิม  ไม่เริ่มนับใหม่ 
มาตรา 38 - การได้มาและถอดถอนผู้บริหาร ควรมาจากการเลือกตั้ง และสามารถลงชื่อถอดถอนได้ 

- (4) ให้ตัดค้าว่า "ตามค้าแนะน้าของหัวหน้าส่วนงาน" (เนื่องจากข้อความซ้้ากัน) 
มาตรา 40 - ตามวรรค 4 และ วรรค 5 กรณีคณบดีพ้นจากต้าแหน่ง เสนอให้พิจารณาต้าแหน่งผู้ช่วย- 

  คณบดี พ้นจากต้าแหน่งด้วย 
มาตรา 41 - เสนอเพิ่มข้อความต่อท้าย “ได้ท้าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อย 

  กว่า 2 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาฯรับรอง”  
- คณบดี รองคณบดี ควรส้าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในกรณีที่ภายในคณะมีบุคลากร 
  ระดับปริญญาเอกมากกว่า 75% 

มาตรา 78 - ตัดข้อความ “หรือสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน” 
มาตรา 82 - การนับวาระการด้ารงต้าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ้านวยการ ให้นับวาระรวมกับ พ.ร.บ.เดิม 
มาตรา 86 - เสนอให้ใช้ค้าว่า  “หัวหน้าส้านักงานเลขานุการ” 
มาตรา 90 - ขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องของการยุบ รวม หรือไปช่วยส่วนราชการอื่น นอกมหาวิทยาลัยได้  

  หรือโอนย้ายไปกระทรวงอ่ืนๆ ได้ 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) 

1. การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่แน่นอนของชีวิต แต่บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คนเกิด 

   น้อยลง การแข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้น ฯลฯ เราในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องการอะไรมาก  

   ขอเพียงความมั่นคงในชีวิต ความสุขจากการท างาน ซึ่งทุกคนมีความต้องการแตกต่างกัน เปรียบเทียบว่า  

   มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน มีหมู่บ้านหลายหลัง หลายคณะ หลายสาขา ซึ่งทุกคนรู้จักภาระหน้าที่ของตนเอง  

   แต่สิ่งส าคัญ คือ การรู้จักตนเองโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ทุกคนต้องการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน 

   การเติบโตของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้า TOP 5 ของเอเชีย แต่การที่องค์กรจะเติบโตอย่างสง่างามได้นั้น  

   ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆที่มีคุณภาพ คือ จิตใจ ความม่ันคง คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัย 

   เป็นสถานศึกษาแนวหน้าของเอเชียต่อไป 

2. ร่าง พ.ร.บ.นี้ ยังมองไม่ออกว่า มมส มีหน้าตาหรืออัตลักษณ์แบบไหน? และจะก้าวไปเป็นอะไรต่อไป? 

3. อยากให้มีมาตราที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  

   ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

4. เสนอให้มีทางเลือกของข้าราชการที่ออกเป็นมาพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ยังคงเป็น สมาชิก กบข.  

   แล้วไปรอรับบ านาญตอนอายุ 60 ปี คล้ายๆ กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อผ่านการประเมินและมีการจ้างต่อในปีถัดไป ควรมีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี  

   หรือ 2 ปี/ครั้ง 

6. อยากให้นับอายุราชการของข้าราชการต่อเนื่อง หลังจากเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของอายุ 

   ราชการ 

7. เสนอให้ ระบุ หรือ วิธีการนับอายุเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่ออายุครบ 65 ปี   

8. ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อได้บรรจุเป็นพนักงานแล้ว ให้สามารถน าเวลาท างานตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาใช้ 

   ในการขอต าแหน่งได้ และสามารถเทียบประสบการณ์ท างานเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนได้ 

9. เสนอให้ใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต้องมีขา 2  โดยให้ระบุเป็นตัวเลขเลย เช่น  

    ผศ. 11,200 บาท , รศ. 19,800 บาท  คล้ายกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. หมวด 6 (ต าแหน่งทางวิชาการ) ควรเพิ่มต าแหน่งของสายสนับสนุนมีอะไรบ้าง หรือแยกหมวดของ 

     ต าแหน่งสายสนับสนุนให้ชัดเจน 

11. ขอเสนอให้  ต าแหน่งช านาญการ / หัวหน้ากลุ่มงาน มีเงินประจ าต าแหน่ง 

12. อยากให้มีการทยอยบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตามอายุการท างานก็ได้ 

13. สายสนับสนุนเมื่อเป็นผู้บริหาร ควรได้รับเงิน 3 ขา เหมือนสายวิชาการ  
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14. ควรเพิ่มเติม การด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน ควรก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. อย่างชัดเจน 

     เช่นเดียวกับสายวชิาการ ไม่ควรก าหนดกรอบ ลดกรอบตามความเห็นของผู้บริหาร 

 

ประเด็นค้าถาม (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) 

1.  เมื่อออกนอกระบบ (กรณีในสายสนับสนุน) ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ  ในคณะ/วิทยาลัยฯ  มีระบุไว้หรือไม่?  

    หรือมีแนวทางอย่างไรในการบริหารงาน? 

2.  ถ้าออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวมีโอกาสได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่? 

3.  เรื่องเครื่องราชย์ จะมีปรากฏหรือบัญญัติไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ. หรือ ข้อบังคับไว้ด้วยหรือไม่? 

4.  จะสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการเงินเดือน ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรได้เมื่อใด? 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น  

ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...  

ครั้งที่ 2 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

ณ ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

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

      ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 397 คน แบ่งเป็น ออนไซต์ 163 คน / ออนไลน์ 234 คน  

ผู้แสดงความคิดเห็น จ้านวน 2 รายมาตรา ดังนี้ 

มาตรา ความคิดเห็น  
มาตรา 13 - ให้ระบุข้อความไปเลยว่าไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานก้าหนด  

- ควรเปลี่ยนจากกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง และประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดไว้ 

มาตรา 81 -ข้อสังเกต อธิการบดีต้าแหน่งเดียวที่ระบุใน พ.ร.บ.ต้องเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ประเด็นค้าถาม (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) 

1. มมส มีข้ันตอนการโหวต รับหรือไม่รับ (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนี้หรือไม่? 

2. หากออกนอกระบบแล้ว สวัสดิการของนิสิต และสถานที่อ านวยความสะดวกจะดีขึ้น หรือพัฒนาขึ้น

อย่างไร? 

3. อยากให้มีหมวดที่ระบุความก้าวหน้า ส าหรับบุคลากร สายสนับสนุนให้ชัดเจน / ให้ระบุค่าตอบแทน 

ที่ชัดเจน เช่นเดียวกับสายวิชาการ 

4. การส่งเงินประกันสังคม หากประสงค์จะส่งต่อมหาวิทยาลัยจะสมทบคนละครึ่งตามเดิมหรือไม่ 

5. *จะมีโบนัสตอบแทนให้บุคลากร เหมือนเอกชนหรือไม่* 

6. (ข้อเสนอแนะจากนิสิต) อธิการบดีมีวาระ 4 ปี นานเกินไป อยากให้มีวาระ 2 ปี   

7. (ข้อเสนอแนะจากนิสิต) อ านาจอธิการบดีเยอะเกินไป อยากให้ลดลง  

8. (ค าถามจากนิสิต) หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การท างานจะรวดเร็วขึ้นหรือไม่  

9. ควรมีนโยบายให้ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีอายุงาน 5-10 ปีบรรจุเป็นพนักงานประจ า  

10. (ข้อเสนอแนะจากนิสิต) อยากให้สวัสดิการของนิสิต มีความชัดเจนมากข้ึน เหมือนมหาวิทยาลัยชั้นน าของ

เอเชีย  
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11. อยากทราบสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย และในอนาคตจะบริหารเงินงบประมาณ

อย่างไร?  

12. เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

จากเดิมหรือไม่ อย่างไร? 

13. เงินที่เพ่ิมข้ึนจากค่าจ้างนั้นเป็นร้อยละเท่าใด? ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

14. เมื่อออกนอกระบบแล้ว การพัฒนาพื้นที่แห่งปัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด? 

15. (ค าถามจากนิสิต) หากออกนอกระบบไปแล้ว การจัดการปัญหาเรื่องอุทกภัยจะจัดการได้รวดเร็วขึ้น

หรือไม?่ 

16. อยากให้มีการเพ่ิมรายละเอียดการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร ทั้งสายสนันสนุน 

และสายวิชาการให้ชัดเจน เช่น ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ควรมี

ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการ 

17. เมื่อออกนอกระบบแล้ว จะมีการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 

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

 

 

         

ทุกความคิดเห็นจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อน้าไปพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข 

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ 

https://autonomy.msu.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://autonomy.msu.ac.th/
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ตารางการแสดงความคิดเห็น  
ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...  

(เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 

** ข้อมูลการร่วมแสดงความคิดเห็น ณ วันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ** 
 

มาตรา เนื้อหา    ความคิดเห็น 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....” -ไม่มี- 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป -ไม่มี- 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ 

-ไม่มี- 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

-ไม่มี- 

มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล  

-ไม่มี- 



7 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

-ไม่มี- 
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หมวด ๑  : บททั่วไป  (มาตรา ๗ - มาตรา ๑๙) 
มาตราที่แสดงความคิดเห็น ได้แก่ มาตรา ๑๓ , ๑๕  

 
มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 

มาตรา ๗ การจัดการมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตน
ถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับโลกได้ 
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา ความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกัน
แก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาและต้องเชื่อมโยงกับ
การศึกษาในระดับ ที่ต่ ากว่าเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา
อบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอด
ชีวิตมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา               
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

-ไม่มี- 
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(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม   
(๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานและคุณภาพทาง
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
(๓) ความมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๔) ความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมโยงกับชุมชน หน่วยงานอ่ืนภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
(๕) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(๖) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

-ไม่มี- 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านัก 
(๒) คณะ 
(๓) วิทยาลัย 
(๔) สถาบัน 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน 
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อีกได้ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้ง
และการรวมส่วนงานให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานด้วย  

-ไม่มี- 
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การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ 
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารเป็นส าคัญ 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรัสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืน ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศได้และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงนั้น แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้การจัดการศึกษาหรือการยกเลิก 
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 
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มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 

- เพิ่มข้อความ “โดยสวัสดิการต้องไม่น้อยกว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมาย 
  เงินทดแทน”  
- ถ้าระบุสวัสดิการครอบคลุมทั้ง บิดา มารดา และบุตร จะสร้างขวัญ 
  ก้าลังใจและแรงจูงใจที่ดีมาก 
- ให้ระบุข้อความไปเลยว่าไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานก้าหนด  
- ควรเปลี่ยนจากกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ว่าด้วย 
  การคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงาน 
  มหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง และประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า 
  ที่ก้าหนดไว้ 
 
 

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 และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครองหรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิ
ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนได้ 
 

-ไม่มี- 
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(๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษา วิจัย และบริการทาง
วิชาการ 
(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการ
ให้บริการ ภายในหน้าที่และอ านาจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและ
ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้า
เป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ
มหาวิทยาลัย  
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการ
ร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน 
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
(๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๘) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่าง
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ต่อเนื่อง 
(๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหา
ประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๗๗ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์ 
จากกองทุนดังกล่าว 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม 
อ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

- ในกรณีรัฐบาลปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ เห็นควรให้มหาวิทยาลัย 
  ปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานเช่นเดียวกับข้าราชการ 
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(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่
ราชพัสดุทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึง
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น
จ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าได้  
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้
แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
หรือกฎหมายอ่ืน 
ในกรณีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหา
เงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัย
ตามจ านวนที่จ าเป็น 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา โดยการซื้อด้วย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มา

-ไม่มี- 
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โดยทางอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราช พัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบeรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยมิได 

-ไม่มี- 

มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศ
ก าหนดไว้ แต่ถ้ามี ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาท หรือทายาทไม่ปรากฏ
ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๑๙ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และนิสิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 
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หมวด 2 : การด้าเนินการ  (มาตรา ๒๐ - มาตรา ๔๘) 
มาตราที่แสดงความคิดเห็น จ้านวน ๙ มาตรา  

ได้แก่ มาตรา ๒๐ , ๒๒ , ๒๘ , ๒๙ , ๓๒ , ๓๔ , ๓๘ , ๔๐ , ๔๑ 
 
มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งจ านวนสามคน ได้แก่  อธิการบดี 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และประธานสภาบุคลากร 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคนซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย  
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคนซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งท าหน้าที่สอนหรือวิจัยจ านวนหนึ่งคน และพนักงานมหาวิทยาลัยอื่นจ านวนหนึ่ง
คน  
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคนซึ่งจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของนายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔)  
(๖) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคนซึ่งอธิการบดีเลือกจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภา

- จ้านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีสัดส่วนให้พนักงานมากกว่า 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐(๒)  (๕) และ 
(๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหรือ อาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่
อีกได้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๓ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่
ว่าด้วย เหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแทน ต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา ๒๐ 

-ไม่มี- 
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(๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกหรือเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้วให้ผู้ที่ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งหรือได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้ง อยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อย
กว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือก หรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่
แล้ว 

มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
(๑) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
(๒) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา ประมวล และประยุกต์
องค์ความรู้ทั้ง มวล รวมตลอดท้ังนโยบายในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  
(๓) ออกระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน ของ มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ออกระเบียบและข้อบังคับส าหรับส่วนงาน นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  
(๔) อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ  

-  (๙) ตกค้าว่า “ถอดถอน” หรือไม่? 
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(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
แบ่ง หรือ การปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว ๘  
(๖) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบหรือการจัดการศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  
(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายขององค์กร
ดังกล่าว หรือ ยกเลิกนิติบุคคล  
(๘) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง ยุบรวม หรือ 
ยกเลิกหลักสูตร การศึกษา  
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้ง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  
(๑๐) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอด
ถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พิเศษ  
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการวิชาการ ประธานกรรมการและ
กรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย  
(๑๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน การ
พัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
(๑๔) ก าหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน  
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(๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  
(๑๖ ) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  
(๑๗) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี
เพ่ือรับทราบ  
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท า
การใด ๆ อัน อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ บุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ  
(๑๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน
หรือการร่วม ลงทุน  
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนงานใดหรือ ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย  

-ไม่มี- 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙  
(๓) ประธานสภาบุคลากร  
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได 

-ไม่มี- 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย  

-ไม่มี- 
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(๓) พิจารณาเกีย่วกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกหน่วยงานตามมาตรา ๙ 
และการจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๔) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้ค าปรึกษา
และ ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี  
(๕) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการ
ใด ๆ อันอยู่ ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ซ่ึง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการวาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจาก ต าแหน่งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการ
ประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๒๗ สภาวิชาการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อ
อธิการบดี  
(๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  
(๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา

-ไม่มี- 
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และการเปิด สอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา  
(๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
หรือ สถาบันวิจัยอื่นและการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ สถาบันวิจัยอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ใน
หน้าที่และ อ านาจของคณะกรรมการวิชาการ  
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดี มอบหมาย 

มาตรา ๒๘ ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกตั้งจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของ ประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ด าเนินงานของสภาบุคลากร ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

- สภาบุคลากร ซึ่งกรรมการเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย  
  (ให้พิจารณานิยามศัพท์ “บุคลากร” ซึ่งในมาตรา ๔ ระบุว่า   
 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการ 
  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของ 
  มหาวิทยาลัย) 
 

มาตรา ๒๙ สภาบุคลากรมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหาร
กิจการทั้งปวง ของมหาวิทยาลัย  
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ระหว่าง พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน  
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  

- (๒) แก้ไข เป็น “ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 
  บุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกัน” 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ประธาน กรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก

-ไม่มี- 
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บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาและ
สนับสนุน การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย  
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น 
จากต าแหน่ง การ 
ด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้คับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี ตามจ านวนที่สภา มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได้  
 

-ไม่มี- 

มาตรา ๓๒ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๗ และตามค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ โดย
ค าแนะน าของ อธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 
 

-  ต้าแหน่งอธิการบดี ใช้วิธีการสรรหา หรือเลือกตั้ง? 
-  ต้าแหน่งอธิการบดี ไม่เอาวิธีการสรรหา 

มาตรา ๓๓ อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  

-ไม่มี- 
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มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและจะทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ เมื่ออธิการบดีพ้น
จากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

-  การนับวาระการด้ารงตา้แหน่งอธิการบดีให้นับต่อเนื่องอันเดิม   
   ไม่เริ่มนับใหม่ 

มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติ หน้าที่ ตามมาตรา ๓๖  
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗  
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน  
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

-ไม่มี- 

มาตรา ๓๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบ 
สองปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของ มหาวิทยาลัย 
 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินตามวรรคสอง และถ้าสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้พ้น จากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง 

-ไม่มี- 

มาตรา ๓๗ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ 

-ไม่มี- 
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สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
(๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ใน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง  
(๓) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ที่สภา มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์และความส าเร็จในการบริหาร
กิจการของรัฐหรือของเอกชน มาแล้ว หรือเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือ
ต าแหน่งผู้บริหารอื่นในระดับเดียวกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน 
และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๘ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังนี้  
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย ให้
เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
(๓) แต่งตัง้และถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานตามค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน 
ตามค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน  

- การได้มาและถอดถอนผู้บริหาร ควรมาจากการเลือกตั้ง และสามารถ 
  ลงชื่อถอดถอนได้ 
- (๔) ให้ตัดค้าว่า "ตามค้าแนะน้าของหัวหน้าส่วนงาน"  
  (เนื่องจากข้อความซ้้ากัน) 
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(๕) ด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและ
ปฏิบัติตาม นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(๖) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจ 
ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
(๗) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตามท่ี สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามี
รองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
ถ้าอธิการบดีมิได้ มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มี
อาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หนึ่ง หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๗ เป็นผู้รักษาการแทน ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ
ผู้ซึ่งตนแทน 

-ไม่มี- 

มาตรา ๔๐ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและ 
วิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และ รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  
คณบดีมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่ง ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้  

มาตรา ๔๐ ตามวรรค ๔ และวรรค ๕ กรณีคณบดีพ้นจากต้าแหน่ง 
เสนอให้พิจารณาต้าแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ้นจากต้าแหน่งด้วย  
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คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑  
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๑  
เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วย
คณบดี ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การรักษาการแทนคณบดี ให้น า
มาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีสภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษา
การแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 

มาตรา ๔๑ คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนใน มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามป ี 
 
 

- เสนอเพิ่มข้อความต่อท้าย “ได้ท้าการสอนหรือมีประสบการณ์ 
  ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
  อุดมศึกษาที่สภาฯรับรอง” 
- คณบดี รองคณบดี ควรส้าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในกรณีที่ภายใน 
  คณะมีบุคลากรระดับปริญญาเอกมากกว่า 75% 
 

มาตรา ๔๒ ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ 
วิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการได้มา วาระการด ารง 
ต าแหน่ง และการพ้น จากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๔๓ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
(๒) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่

-ไม่มี- 
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ขัดต่อ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวาง
ระเบียบและออกประกาศอ่ืนตามท่ีสภา มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ วิทยาลัย หรือ
สถาบัน เสนอ สภาวิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๔) วางหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของ คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน  
(๕) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี  
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน เพ่ือเสนออธิการบดี  
(๗) เสนอแนะเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์
พิเศษและการ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัย  
(๘) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของ
คณะหรือ วิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ใน
หน้าที่และ อ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย  
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๔๔ ในสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ 
ส านัก ให้มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและจะให้มีรอง
ผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

-ไม่มี- 
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เทียบเท่าสถาบันหรือ ส านัก มอบหมายก็ได้  
คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของ ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านักพ้น จากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ ส านักพ้นจากต าแหน่งด้วย ๑๔  
การด าเนินงานของสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือ ส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 
การรักษาการแทนผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบัน หรือส านัก ให้น ามาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ 
ส านัก สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้นได้  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการได้มา วาระการด ารง 
ต าแหน่ง และการพ้น จากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน ของคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๔๖ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ 
ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
และจะด ารงต าแหน่ง ดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  
ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้
อีกเพียงหนึ่ง ต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

-ไม่มี- 
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มาตรา ๔๗ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของ คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่ 
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีผู้อ านวยการ หรือ หัวหน้าส่วนงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
เฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้  
คณบดีผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีอาจมอบ
อ านาจต่อ ให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นปฏิบัติหน้าที่
ที่รับมอบอ านาจมานั้นแทนได้เมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และให้ผู้รับ
มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจต่อมีอ านาจหน้าที่ตามที่ อธิการบดีก าหนด  

-ไม่มี- 

มาตรา ๔๘ นอกจากท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ 
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
ก าหนดให้ผู้ด ารง ต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจ
อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการ แทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ 
หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที ่รักษาการแทน
หรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในค าสั่ง มอบอ านาจ 

-ไม่มี- 
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หมวด ๓ : ประกันคุณภาพและการประเมิน (มาตรา ๔๙-๕๓) 
-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 
มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 

มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๐ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัย 
จัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้
ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและให้มีการ
ประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี  
การประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘ และ
นโยบายที่สภา มหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๒๒ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดย
อาจหาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า บุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง
หรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย  
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการ
ด าเนินการใดหรือควร มีส่วนงานนั้น หรือหน่วยงานในส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย  
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๑ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการเรียน การสอน และวัดผลตาม 
หลักสูตรนั้น แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

-ไม่มี- 
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ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหลักสูตรการเรียน การสอน และวัดผลตาม
หลักสูตรนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๕๒ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ 
หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 
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หมวด ๔ : การบัญชี-การตรวจสอบ (มาตรา ๕๔-๕๘) 
-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 

มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 
มาตรา ๕๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดทางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหา 

วิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๕ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย 
ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
และให้ท าการตรวจสอบ รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุก
รอบปีบัญชี  

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๖ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๗ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี  
ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท า
การ และ บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงาน 
ที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

-ไม่มี- 

มาตรา ๕๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

-ไม่มี- 
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หมวด ๕ : ก้ากับและดูแล (มาตรา ๕๙-๖๐) 
- ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 
มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 

มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และ ๘ และให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมี หน้าที่ต้องปฎิบัติตามค าวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี  

-ไม่มี- 

มาตรา ๖๐ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

-ไม่มี- 
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หมวด ๖ : ต้าแหน่งวิชาการ (มาตรา ๖๑-๖๖) 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 

มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 
มาตรา ๖๑ คณาจารย์ประจ ามีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และให้ค าปรึกษา 

แก่นิสิต  
ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และด ารงตนตามประมวลจริยธรรมตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

-ไม่มี- 

มาตรา ๖๒ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ศาสตราจารย์  
(๒) รองศาสตราจารย์  
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(๔) อาจารย์  
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนอีกได้โดย
ท าเป็น ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของ มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

 

 

มาตรา ๖๓ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์

-ไม่มี- 
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เกียรติคุณในสาขาที่ ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้
เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งด ารง 
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรอง
ศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมี ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  

-ไม่มี- 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยเป็น อาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๖๖ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือ 
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม ให้มี
สิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้  
(๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.  

-ไม่มี- 
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(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 าแหน่งทาง
วิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หมวด ๗ 
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หมวด ๗ : ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๖๗-๗๔) 
- ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 
มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 

มาตรา ๖๗ ปริญญามีสามชั้น คือ  
ปริญญาเอก  เรียกว่า   ดุษฎีบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ  ด.  
ปริญญาโท   เรียกว่า   มหาบัณฑิต    ใช้อักษรย่อ  ม.  
ปริญญาตรี   เรียกว่า   บัณฑิต         ใช้อักษรย่อ  บ.  

-ไม่มี- 

 

 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี 
การสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะ
ใช้อักษรย่อ ส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

-ไม่มี- 

มาตรา ๖๙ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญา
เกียรติ นิยมได้  
หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๗๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 
ชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้  

-ไม่มี- 
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(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว  
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว  
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง ภายหลัง ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว (๔) อนุปริญญา ออกให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี  
(๕) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า 
ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีคุณธรรม  
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ ปริญญานั้น ๆ แต่จะ
ให้ปริญญาดังกล่าวแก่ บุคลากร หรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือ
นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้น
ไม่ได้  
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๗๒ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 
และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้  
การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะและครุย ประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  

-ไม่มี- 
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใดให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๗๓ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรค
หนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือ
กิจการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย  

-ไม่มี- 

มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสิต 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

หมวด ๘ : บทก้าหนดโทษ (มาตรา ๗๕-๗๖) 
-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 

มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 
มาตรา ๗๕ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย 

หรือเครื่องแต่งกายของนิสิตและบุคลากรหรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย ประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎี
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร บัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท า
เพ่ือให้ บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

-ไม่มี- 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง 
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ  
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ  
(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงาน ของ มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔ ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิด
ตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทง เดียว ความผิดตาม (๓) เป็นความผิด
อันยอมความได้ 

-ไม่มี- 
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บทเฉพาะกาล : (มาตรา ๗๗-๙๒) 
มาตราที่แสดงความคิดเห็น จ้านวน ๔ มาตรา  

ได้แก่ มาตรา ๗๘ , ๘๒ , ๘๖ , ๙๐ 
 
มาตรา เนื้อหา  ความคิดเห็น 

มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้
ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มา
เป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  
 

-ไม่มี- 

มาตรา ๗๘ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารง ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระ หรือสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งต าแหน่งดังกล่าว ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้น จากต าแหน่งนั้น ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา 
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

- ตัดข้อความ “หรือสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน” 
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มาตรา ๗๙ ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาบุคลากรและกรรมการ สภา
บุคลากร จนกว่าจะได้มาซึ่งสภาบุคลากรตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

-ไม่มี- 

มาตรา ๘๐ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตาม มาตรา ๙ ทั้งนี้ ให้
แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

-ไม่มี- 

มาตรา ๘๑ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่
ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติ บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวัน ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง  
ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยน สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็น
หนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อครบก าหนดเวลา

- ข้อสังเกต อธิการบดีต้าแหน่งเดียวที่ระบุในพ.ร.บ.ต้องเปลี่ยนสภาพ 
  จากข้าราชการเป็นพนักงาน 
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ดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยน สถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๘๒ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ให้นับวาระการ 
ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก  

- การนับวาระการด้ารงตา้แหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ้านวยการ  
  ให้นับวาระรวมกับ พ.ร.บ.เดิม 

มาตรา ๘๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่ 
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไป จนกว่า ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

-ไม่มี- 

มาตรา ๘๔ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าสถาบัน หรือคณะกรรมการประจ าส านัก 
คณะกรรมการส่วนงานภายใน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และด ารง ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่
คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งคงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

-ไม่มี- 

มาตรา ๘๕ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่

-ไม่มี- 
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ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
พิเศษ รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และ อาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๖ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง เลขานุการ 
คณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่า หน่วยงานดังกล่าวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ซ่ึงด ารงต าแหนง่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไป จนกว่าจะได้มีการจัดตั้งส่วนงานใหม่ตามมาตรา ๙ และได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งของส่วนงานนั้น  
ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญ
พิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ หรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่ง เฉพาะตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในวันก่อนที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 
ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัว
ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อไปตาม
พระราชบัญญัติ 

เสนอให้ใช้ค้าว่า  “หัวหน้าสา้นักงานเลขานุการ”  

มาตรา ๘๗ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็นบุคลากรตามพระราชบัญญัตินี้  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วน

-ไม่มี- 
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ราชการ และ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของ มหาวิทยาลัยดังกล่าว รับเงินเดือน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อน 
และเงินอ่ืน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงาน
ราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า มาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีท่ีไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการ
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา ๘๗ ผู้ใด  
(๑) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติภายในเก้า สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในทันที  
(๒) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติภายหลัง ก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน  
(๓) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

-ไม่มี- 
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พระราชบัญญัติภายหลัง ก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด ให้รับเข้าทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อ พ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ให้บรรจุได้  
(๔) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติภายหลัง ก าหนดเวลาตาม (๓) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคล
นั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ มีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ให้
ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ ใน
กรณีท่ีข้าราชการหรือลูกจ้างแสดงเจตนาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เมื่อได้รับบรรจุเข้า
ท างานแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่
น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๘๙ สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
ต าแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๗ หรือเปลี่ยน
สถานภาพตามมาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของ
ลูกจ้างประจ ามิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนหรือไม่โอน หรือ เปลี่ยนสถานภาพหรือไม่
เปลี่ยนสถานภาพ มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้น และให้โอนอัตราต าแหน่ง และเงิน

- เสนอให้เพิ่มเติม “การยุบ รวม หรือไปช่วยส่วนราชการอ่ืน  
  นอกมหาวิทยาลัยได้ หรือโอนย้ายไปกระทรวงอ่ืนๆ ได้” 
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งบประมาณ แผ่นดินประจ าอัตราที่ได้รับในขณะนั้น รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ เงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่ง
นั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

มาตรา ๙๑ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๘ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ 
เพราะทางราชการเลิกหรือ ยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการออกจากราชการเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มี
สิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง  
สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ 
 

-ไม่มี- 

มาตรา ๙๒ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว 
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นท่ีใช้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

-ไม่มี- 
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พระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่มีปัญหาการด าเนินการตามวรรคสอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัย
ชี้ขาด  
ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น และไม่อาจน า
ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดการ ด าเนินการใน
เรื่องนั้นเพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได 
 

 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ 

https://autonomy.msu.ac.th/ 

 

... ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ก้าหนดอนาคตมหาวิทยาลัย ... 


