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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
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(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐   

(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สภาพนักงาน”  หมายความวา  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการและลูกจาง 

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เปนมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามพระราชบัญญัตินี้  และเปนนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น   

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บททัว่ไป 
 

 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาสมบูรณแบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   

มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ

และเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม  บริการทางวิชาการแกสังคม  ทะนุบํารุงและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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มาตรา ๘ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหมหาวิทยาลัย 

ใหความสําคัญและคํานึงถึง 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๒) ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ  ควบคูไปกับความมีคุณธรรม 

(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(๔) ความโปรงใสและตรวจสอบได  รวมทั้งความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม 

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ   

(๖) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 

(๓) สวนงานวิชาการ 

(๔) สวนงานอื่น 

การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตาม  (๓)  และ  (๔)  ใหทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึง  คุณภาพทางวิชาการ  การประหยัดงบประมาณ   

การลดความซํ้าซอน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ 

มาตรา ๑๐ การแบงสวนงานของมหาวิทยาลัย  และการกําหนดอํานาจและหนาที่ของแตละ

สวนงานใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาที่บริหารและธุรการ  ข้ึนตรงตอสภา

มหาวิทยาลัย  โดยใหมีหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูบริหารสํานักงาน 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร 

ชั้นใดชั้นหนึ่งแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได   

การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ  ใหทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็ได  

และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้น

แกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการ

บํานาญแลวใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  แตไมตัดสิทธิที่จะ

ประกันตนดวยความสมัครใจ 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง  ๆ  ตามวัตถุประสงคที่ระบุไว

ในมาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  แลกเปลี่ยน  จําหนาย  

ทํานิติกรรมใด   ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิ

ตาง   ๆ ในทรัพยสิน  และจําหนายสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  

รวมทั้งรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย

ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘ 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน

อาํนาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและ

คาบริการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน   หรือกับองคการหรือ

หนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค 
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(๔) กูยืมเงินและใหกู ยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินและรวมลงทุน 

หรือลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงินการรวมลงทุน  หรือการลงทุนถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่

รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน   

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๖) กําหนดคาตอบแทน  หรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชนอยางอื่น

ใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดใหมีกองทุนเพื่อกิจการตาง  ๆ  ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหาร

กองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

(๙) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

(๑๐) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวม

ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

หรือนําผลการคนควาและวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชน  เพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ รายไดของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป   

(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน  และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน

ดังกลาว   

(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๐)  และ

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  จัดการ  หรือใชประโยชน 
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(๗) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และในการพัฒนาการ

อุดมศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด

ใหแกขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย

ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมพอเพียงสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย  และคาภาระตาง  ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได

รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให  หรือไดมาโดยการ

ซ้ือดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาดวยวิธีอื่น

ไมถือเปนที่ราชพัสดุ  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๙ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัยและ

การบริการทางวิชาการโดยตรง  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางการ

ปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัย

ในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๒๐ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัย 
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เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว

แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศให

หรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด  ๒ 

การดําเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๑ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ    แตงต้ัง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   

(๓) อธิการบดี   

(๔) ประธานกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน   และนายกสมาคม

นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดีหนึ่งคนและ

หัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๔๐  สองคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําสามคนและ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตาม  (๒)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒)  

จากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)   

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภา

มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
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เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่หรือไมมีผู ดํารงตําแหนงอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและจะแตงต้ัง

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยก็ได 

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองไมกระทํากิจการใด

ที่มีประโยชนขัดแยงกับกิจการของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูถือหุนเพื่อ

ประโยชนแหงการลงทุนตามปกติ   

มาตรา ๒๓ นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  

และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังหรืออาจ

ไดรับเลือกใหมอีกได 

มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๓  นายกสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติวาบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด  

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงทีว่าง  

ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 
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ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  

หรือ  (๖)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๕)  หรือ  (๖)  แทน  

แลวแตกรณี  เวนแตวาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลืออยูนอยกวา 

เกาสิบวันจะไมดําเนินการสรรหาหรือเลือกใหมก็ได  และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ัง 

หรือแตงต้ังผู ดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผู ซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยู 

ของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  

พนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย   

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  

(๕)  หรือ  (๖)  ข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๕)  

หรือ  (๖)  ข้ึนใหม  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๕ สภามหาวทิยาลัยมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค 

(๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล  ขอบังคับวาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย  และขอบังคับวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๓) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับและระเบียบสําหรับสวนงานนั้น

เปนเร่ือง  ๆ  ไปก็ได 

(๔) อนุมั ติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ กําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  รวมทั้งการยุบ  รวม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิกหลักสูตร 
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(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบ  การจัดการศึกษารวม  หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษา

รวมของสถาบันการศึกษาชั้นสูง  และสถาบันวิจัยอื่น 

(๖) อนุมัติการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๗) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบงหรือ

ปรับปรุงหนวยงานในสวนงานดังกลาว 

(๘) อนุมัติการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนกําหนดนโยบายองคกรดังกลาว 

(๙) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับ  และอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

(๑๐) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังและพิจารณาถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยพิเศษ 

(๑๑) แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น  รองอธิการบดี  

และหัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๔๐ 

(๑๒) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย 

(๑๓) รับรองรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรี 

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๑๕) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด  ๆ  

อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ

หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 

ใหสภามหาวิทยาลัยแถลงใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดําเนินการของ 

สภามหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมาและนโยบายในการดําเนินการสําหรับชวงตอไปอยางนอยปละ 

หนึ่งคร้ัง 



หนา   ๓๘ 
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มาตรา ๒๖ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและ

กรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสิบหาคนแตไมเกินย่ีสิบหาคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ กรรมการสภาวิชาการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับ

เลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการ 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดเลือกกรรมการสภา

วิชาการขึ้นใหม  ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือก

กรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม 

มาตรา ๒๘ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) กลั่นกรองและเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการเปดสอนและหลักสูตร

การศึกษา  รวมทั้งการยุบ  รวม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิกหลักสูตร 

(๒) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการรับเขาสมทบ  การจัดการศึกษารวม  หรือการยกเลิก

การสมทบ  การจัดการศึกษารวมของสถาบันการศึกษาชั้นสูง  และสถาบันวิจัยอื่น 

(๓) เสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตร   

(๔) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ  

ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ  และตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตอสภามหาวิทยาลัย 
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(๖) เสนอแนะวิธีการอันจะทําใหการศึกษา  การวิ จัย  การใหการศึกษาแกประชาชน   

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหเจริญย่ิงข้ึนตอสภา

มหาวิทยาลัย 

(๗) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการใด  ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ

หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน  แลวรายงานใหสภาวิชาการทราบ 

(๘) รายงานการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยไมนอยกวาปละสองคร้ัง 

(๙) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิการบดี  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

มาตรา ๒๙ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งมีอํานาจและ

หนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การกําหนด

เงินเดือนและคาจาง  สิทธิประโยชน  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  และการประเมินประสิทธิภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้งใหมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทํา

การใด  ๆ  อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง  มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการอทุธรณและรองทุกข  และวิธีการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองที่ผูรองทุกขถูกส่ังใหออกจากงานดวยเหตุใด  ๆ  หรือเห็นวา

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจและหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง  หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม

กฎหมายหรือมีการปฏิบัติไมเปนธรรมตอตน 
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เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขไดพิจารณาวินิจฉัยเปนประการใดแลว  ใหอธิการบดี

ส่ังการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  และใหถือวาเปนที่ส้ินสุด 

องคประกอบ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  มีหนาที่ใหคําแนะนําและ

คําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย  สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๓๓ ใหมีสภาพนักงาน   ประกอบดวย  ประธานสภาพนักงานคนหนึ่ง  และ

กรรมการซึ่งเลือกต้ังจากพนักงานมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ  จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง  วาระการดํารง

ตําแหนง  การพนจากตําแหนงของประธานและกรรมการ  การดําเนินงานตลอดจนการประชุมของสภา

พนักงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ สภาพนักงานมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

(๒) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหวาง

พนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน 

(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี

ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

Arjyasitt
Highlight
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มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตาม

มาตรา  ๓๗  และตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  

และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗ 

(๔) ถูกจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

(๘) สภามหาวิทยาลัยมีมติวาบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  โดยคําแนะนํา 

ของอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗ 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวยและ

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติ  สําเร็จการศึกษา

ปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและไดทําการสอน

หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาส่ีปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นมาแลวไมนอยกวาส่ีป 

มาตรา ๓๘ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะใหมี

อํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  

รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

Arjyasitt
Highlight



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ควบคุมผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  การเงิน  พัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) บรรจุ  แตงต้ัง  และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้งดําเนินการบริหารงานบุคคล

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) ดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ของสวนงานและพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง  ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย   

(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดีและรองหัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัย 

(๙) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดี

เปนผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  

ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  

เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังมิไดแตงต้ังรองอธิการบดีหรือมีการแตงต้ังรองอธิการบดีแลว   

แตรองอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอธิการบดีแตงต้ังคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  เปนผูรักษาการแทนรองอธิการบดี 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือให

มีอํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาการแทนเปนกรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับ 

ผูดํารงตําแหนงนั้นในขณะรักษาการแทนดวย 

มาตรา ๔๐ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ใหมีหัวหนาสวนงานเปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบงานของสวนงาน  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ 

ตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

ชื่อตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของ

หัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๑ สวนงานของมหาวิทยาลัยแตละสวนงาน  อาจมีคณะกรรมการอํานวยการ

ประจําสวนงาน  และคณะกรรมการบริหารประจําสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ดวยก็ได 

องคประกอบ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารงตําแหนง  

การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนการจัดระบบ 

การบริหารงานในสวนงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๒ ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๔๐ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบ

อํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แตงต้ังหรือกําหนดให 

ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาการแทนหรือ

ผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนง

นั้นในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย  แลวแตกรณี  เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว

เปนอยางอื่นในคําส่ังมอบอํานาจ   

 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
 

 

มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๕ มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอนและ

การวัดผลตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  แลวรายงาน

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามมาตรา  ๒๕  (๔)   

มาตรา ๔๗ มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีระบบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน

และเปนธรรม  และตองใหโอกาสผูไมผานการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณ  รวมทั้งตอง

จัดใหมีกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  ทั้งดานการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลได 

หลักเกณฑและวิธีการประเมิน  การอุทธรณ  และกระบวนการพัฒนาใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๘ ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารซ่ึงแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๔๐ 

องคประกอบ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารงตําแหนง  

การพนจากตําแหนง  และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารใหเปนไปตาม 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)   

เปนกรรมการประเมินผลการบริหารเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๔๙ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามประเภทงาน

สวนที่สําคัญ  มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน  สินทรัพย  และหนี้สิน  ที่แสดงกิจการที่เปนอยูตาม

ความเปนจริงและตามที่ควร  ตามประเภทงาน  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น  ๆ  และ

ใหมีการตรวจบัญชีภายในเปนประจํา   

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   

มาตรา ๕๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๑ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และใหทํา

การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๕๒ ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย  และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวของของ

มหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๕๓ ใหผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๔ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ

ตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

มาตรา ๕๕ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๕๖ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป  ซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการ

ของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   

เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 

หมวด  ๖ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

มาตรา ๕๘ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นอีกไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษและพนจากตําแหนง

ไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย

ผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัย  เปนรองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  

เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน   

คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ   ผูชวย

ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๒ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   

รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นตามมาตรา  ๕๘  วรรคสาม  ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานาม   

เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 

(๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.  (เกียรติคุณ) 

(๓) ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.  (พิเศษ) 

(๔) รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 

(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.  (พิเศษ) 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 

(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.  (พิเศษ) 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 

ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ. 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  ในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการ 

จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ  หรือตางประเทศ  หรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  รวมทั้งการใช

อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา

ชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได   

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดก็ได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังจากที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาปริญญาโทแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังจากที่ไดรับปริญญาตรีแลว 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น  ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนงตาง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยก็ได   

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ

ครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาวที่

มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก

มหาวิทยาลัย   

มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายนักศึกษา

และพนักงานมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๗๑ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  

หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่

จะใช  หรือแสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อให

บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใชหรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใด 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลยัหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด  ๆ 

(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  

หรือทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใชหรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด  ๆ  โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖๙ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

แตกระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  เงินงบประมาณและรายไดของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาเปนของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๗๔ ใหข าร าชการ   ลู กจ างของส วนราชการ   และพนักง าน   ซ่ึ ง สั งกั ด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐   อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจางของสวนราชการ

และพนักงานของมหาวิทยาลัยตอไป  และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามพระราชบัญญัตินี้  

โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจาง

ของสวนราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการและพนักงาน

ตามวรรคหนึ่งใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการและ

พนักงานตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น  ๆ  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงิน

งบประมาณแผนดิน  งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่นที่เกี่ยวของ  และใหนํา

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางของสวนราชการหรือขอบังคับวาดวยการนั้นมาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหนงข้ึนเปนศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรือ

ตําแหนงอื่นใดของขาราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศที่เกี่ยวของ 

สิทธิในการเลื่อนระดับชั้นของลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการและระเบียบ  หรือประกาศที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการ  และพนักงานตามวรรคหนึ่งตําแหนงใด

วางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและให

โอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะ

เงินเดือนและคาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของ  ซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย  

และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสถาบัน  หัวหนาภาควชิา  

หรือหัวหนาสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  เปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการ  และพนักงานตามวรรคหนึ่ง  และใหมีอํานาจหนาที่ในฐานะ
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อธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสถาบัน  หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่น  หรือตามขอบังคับ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้   

หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด  ๆ  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับ

พระราชบัญญัตินี้  หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๕ ใหผู ดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  

ผูอํานวยการสถาบัน  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงอธิการบดี  

รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสถาบันหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ  แตถาบุคคลดังกลาวเปน

ขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเมื่อครบกําหนดเวลา

หนึ่งรอยย่ีสิบวันแลวไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหพนจากตําแหนง

ดังกลาว 

ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการสถาบัน  

หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารง

ตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสถาบัน  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะจะพนจากตําแหนง 

ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชาคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาหัวหนาภาควิชาจะพนจาก

ตําแหนง 

มาตรา ๗๖ ใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง  ที่สมัครใจ

จะเปลี่ยนไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปน

หนังสือตออธิการบดีหลังจากพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเมื่อย่ืนแลวจะถอนมิได 
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หากมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูนั้นยังเปนขาราชการของ

มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของสวนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ตอไป 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหบรรจุบุคคลนั้นเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยไมตองประเมิน 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง

ระยะเวลาตามวรรคสาม  แตไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีการประเมินตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด  แตในกรณีที่เปนการ

สมัครใจเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลยัภายหลังเมื่อครบกําหนดเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเขา

ทํางานไดใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑและวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๕  

และมาตรานี้ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สําหรับพนักงานซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๗ ผูซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  

ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอน

เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๘ การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๕  และ

มาตรา  ๗๖  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย 

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี

และเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   

ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว  ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก

ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับ

สวัสดิการจากทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ 
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ลูกจางของสวนราชการซึ่งแสดงความจํานงเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด   

และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง  และเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๙ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อครบหนึ่งปหกเดือนนับแตไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ในคร้ังแรก  ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  

จํานวนกึ่งหนึ่งพนจากตําแหนงโดยวิธีการจับฉลาก  ในกรณีที่มีเศษใหนับเปนหนึ่งคน   และให

ดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหมใหครบตามจํานวนดังกลาว 

มาตรา ๘๐ ในระหวางที่ ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๖  ใหผูปฏิบัติหนาที่สภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๙  หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ทําหนาที่สภาวิชาการ

จนกวาจะไดมีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมของสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๙  ใหนําขอบังคับ

ว าด วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เชี ยงใหม   ซ่ึ งออกตามความในพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๑ ใหประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ .ศ .  ๒๕๓๐  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

เปนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีคณะกรรมการ

สง เสริมมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ตินี้   ซ่ึงตองไม เกินหนึ่ งรอยแปดสิบวันนับแต วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๘๒ ใหประธานสภาอาจารยและกรรมการสภาอาจารยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  และกรรมการสภาขาราชการ

และลูกจางตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

คงเปนประธานสภาอาจารยและกรรมการสภาอาจารย  ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  และ

กรรมการสภาขาราชการและลูกจางตอไป  แลวแตกรณี  จนกวาจะไดมาซ่ึงกรรมการสภาพนักงานตาม

พระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๓ การนับวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีตามมาตรา  ๓๖  และหัวหนาสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา   ๔๐   ใหนับรวมวาระการดํ ารงตําแหนงตามพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ดวย 

มาตรา ๘๔ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๑  ใหคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  หรือสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะและ

คณะกรรมการอื่นซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการ

ดําเนินการตามมาตรา  ๔๑ 

มาตรา ๘๕ ใหตําแหนงศาสตราจารย   ศาสตราจารยเกียรติคุณ   ศาสตราจารยพิเศษ 

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  อาจารย   

หรืออาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เปนตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  อาจารย  หรืออาจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้   

และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวคงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญติันี้ 

ใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการอื่น  ๆ  คงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๖ ในระหวางที่ ยังมีขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๔   

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว 

มีสวนรวมในกิจการสภาพนักงานโดยเทาเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๘๗ ใหสวนราชการ  หรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นในมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงอยู

ตอไปจนกวาจะมีการแบงสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามป

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๘ การออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญั ตินี้   ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามปนับแต วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตาม

วรรคหนึ่ง  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  หรือกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

            นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ   โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐ

พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ

ท่ีเปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง 

การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนไปในแนวทางดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


