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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 

เกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั  พ.ศ.  

๒๕๔๗” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มาตรา ๔ ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.    

๒๕๓๘ มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายช่ือ 

ทายพระราชบญัญัตินี้ 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบคุคลและเปนสวนราชการตาม 

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภฏัตามพระราชบัญญัติ 

นี้ 
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม 

                                                        
๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๒๓ ก/หนา ๑/๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ 



 ๒ 

พระราชบัญญัตินี้ 
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะตั้งแต 
สองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขตการศกึษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลยักําหนด 

“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ 

เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค 
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การ 
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน โดยม ี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชพีช้ันสูง ทําการสอน วิจยั ใหบริการทาง 
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิต 
ครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู

มาตรา ๘ ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหกําหนด 
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี ้

(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา 
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ 
ผูกพันตอทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคณุภาพสอดคลองกับแผนการ 
ผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคณุคา ความสํานึก และความภูมใิจใน 
วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 

(๔) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและ 



 ๓ 

นักการเมืองทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธปิไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ 
บริหารงานพฒันาชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

(๕) เสริมสรางความเข็มแขง็ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

(๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยี 
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการ 
แสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจดัการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริใน 
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยจะปฏเิสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 
หรือยุต ิหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนัน้ขาดแคลนทุนทรพัยอยาง 
แทจริงเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) สถาบัน 
(๖) สํานัก 
(๗) วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศนูย สวนราชการหรอืหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะ 

เทียบเทาคณะ เพื่อดําเนนิการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานใน 
มหาวิทยาลัยอีได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานกังานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวน 
ราชการหรือเรียกหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลยั คณะ และวทิยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบด ี
กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทากอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะ 
เทียบเทาคณะอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที ่



 ๔ 

เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทากอง 
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่ 

เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที ่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทางาน 

มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยบุเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติ 
วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี 
ฐานะเทยีบเทาคณะ ใหทําเปนกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบด ีสํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวน 
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและ 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี 
ฐานะเทยีบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรอืสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยกไ็ด และมีอํานาจใหปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชัน้ใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เขาสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน 
อ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือยกเลกิการสมทบใน 
ราชกจิจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวทิยาลัย ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ นอกจากเงนิที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจม ี
รายได ดังนี ้

(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัย 

ปกครอง ดูแล หรือใชประโยชน 
(๔) เงินอุดหนนุจากราชการสวนทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวทิยาลัย 

ไดรับเพื่อใชในการดําเนินกจิการของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของ 

มหาวิทยาลัย 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจดัหา 



 ๕ 

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและ 
ที่เปนทรัพยสินอื่น 

บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวทิยาลัย รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที ่
ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ 
ทรัพยสินหรือจางทํา ของที่ดาํเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสง 
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวธีิการงบประมาณ 

มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวทิยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือ 
ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจดัการเพื่อ 
ประโยชนภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศ 
ใหกําหนดไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความจําเปนตอง 
เปลี่ยนแปลงเงือ่นไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หาก 
ไมมีทายาทหรอืทายาทไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การดําเนนิการ 

 
มาตรา ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภา 

คณาจารยและขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรอง 

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของ 
มหาวิทยาลัย และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิจํานวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวฒุิดังกลาวตองมาจากผูม ี
ความรูความเชีย่วชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 ๖ 

กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจาก 
บุคคลในเขตพืน้ที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้รองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยตาม (๓) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวทิยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิคนหนึ่งเปนอุป 
นายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจ 
ปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๖ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว นายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 
(๕) สภามหาวทิยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอ 

หนาที ่หรือหยอนความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 

(๓) (๔) หรือ (๕) พนจาตําแหนงกอนครบวาระ และไดมกีารดําเนนิใหผูใดดํารงตําแหนง 
แทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพยีงเทากบัวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารง 
ตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดาํเนินการใหมผูีดํารงตําแหนงแทนกไ็ด ใหสภา 
มหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาทีม่ีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตาม 
มาตรา ๑๘ ตอไปได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 



 ๗ 

(๓) (๔) หรือ (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภา 
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตาํแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว 

ใหมีการดําเนนิการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวนัที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดแูลกิจการทัว่ไปของ 
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที ่ดังนี ้

(๑) กําหนดนโยบายและอนุมตัิแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา 
การวิจยั การใหบริการทางวชิาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะคร ูการทะนุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให 
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบงัคับสําหรับสวนราชการ 
หรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได 

(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศกึษา การเปดสอนของ 
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนยีบัตร 

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิต 
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี 
ฐานะเทยีบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว 

(๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบใน 
มหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที ่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิอธิการบดี ศาสตราจารย และ 
ศาสตราจารยพิเศษ 

(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ 
อยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคณุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 



 ๘ 

(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลัย 
(๑๒) ออกระเบียบและขอบงัคับตางๆ เกี่ยวกับการบรหิารการเงิน การจัดหา 

รายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขดัหรือแยงกับกฎหมายหรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

(๑๓) พิจารณาดําเนินการเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม 
กฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ 
พิจารณาและเสนอความเหน็ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรือ่งที่เกี่ยวกับกจิการของมหาวิทยาลัย 
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดหีรือสภาวิชาการ 
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได 

(๑๖) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของ 
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบนัอื่น 

(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกีย่วกบักิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิดระบุใหเปนหนาที ่
ของผูใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวชิาการ ประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการทีค่ณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารย 

ประจําคณะคณะละหนึ่งคน 
(๓) กรรมการสภาวิชาการซึง่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมี 

จํานวนเทากับบุคคลตาม (๒) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ (๓) 

ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานกุารสภา 

วิชาการโดยคําแนะนําของอธิการบด ี
มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ 

ไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมไิด 



 ๙ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการสภาวิชาการ 
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรอืกรรมการสภาวิชาการ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการ 

ดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระทีเ่หลืออยูของผู 
ซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผู 
ดํารงตําแหนงแทนกไ็ด ใหสภาวิชาการประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและ 
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๒ ตอไปได 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการ 
ใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวชิาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที ่
ตอไปจนกวาจะไดมกีารแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหมแลว 

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการ 

สอนและการวดัผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาทีข่อง 
มหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวจิัยการสอน การประเมินผลการสอน 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(๓) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนยีบตัร 

(๔) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวน 
ราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว 

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรอืสถาบันวิจยัอ่ืนเขาสมทบใน 
มหาวิทยาลัย 

(๖) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รอง 
ศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย 

(๗) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ 



 ๑๐ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 
(๘) แสวงหาวธีิการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก 

สังคม การปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม การ 
พัฒนาทองถ่ิน การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะคร ูการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ใหเจริญยิ่งขึ้น 

(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนา 
ทองถ่ิน การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร 
ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑๐) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกีย่วกับการงานดานวชิาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกบัการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานดาน 
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

(๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ 
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ 
ประกอบดวยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของ 
มหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง 
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการ 
ประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไป 
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยและขาราชการมีหนาที ่ดังนี ้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพฒันา 

มหาวิทยาลัยตออธิการบดีหรือสภามหาวทิยาลัย 
(๒) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและ 

ขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่อธิการบด ี

หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากจิกรรมของ 

มหาวิทยาลัยและนําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลยั 



 ๑๑ 

การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ 
ราชการและการดําเนินการใดๆ ในการปฏบิัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปน 
เหตุในการดําเนินการทางวินยั 

มาตรา ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการ 
นักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒจิํานวนหนึ่งซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความ 
เชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม และดานอืน่ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร ในจาํนวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคล 
ในเขตพืน้ที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง 
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของ 
คณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีหนาที ่ดังนี ้
(๑) สงเสริสนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อ 

พัฒนาแนวทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศกึษาเพื่อ 

การพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) สงเสริมใหมีทุนการศกึษาแกนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมโีอกาส 

ศึกษาใหมหาวทิยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๔) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรยีนรูระหวางมหาวิทยาลัย 

กับประชาชน 
มาตรา ๒๗ ใหมีอธิการบดคีนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ 

บริหารงานของมหาวิทยาลัยแตละแหงและจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบด ีหรือจะมีทั้ง 
รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวทิยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาที ่
และรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนํา 
ของสภามหาวทิยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไป 
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคํานึงถึงหลักเกณฑดงัตอไปนี ้

(๑) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ 
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลใน 



 ๑๒ 

ทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของกับกจิการของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๙ อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมี 
ประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที ่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํา รงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรอืเคยดํารงตําแหนง 
ศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่ และจะทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตาํแหนงเกินสองวาระติดตอกนัมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวทิยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอ 

หนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ถูกลงโทษทางวินยัอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุม ี

มลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การใหออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองมีคะแนนเสยีงลงมติไมนอยกวาสองใน 

สามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มอียู 
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอํานาจและหนาที ่ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและ 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๒) ควบคุมดแูลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของ 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของ 
มหาวิทยาลัย 

(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 



 ๑๓ 

รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รักษาระเบียบวนิัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวชิาชีพของขาราชการพล 

เรือนในมหาวทิยาลัย 
(๕) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกจิการทั่วไป 
(๖) เสนอรายงานประจําปเกีย่วกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา 

มหาวิทยาลัย 
(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบด ีรองคณบด ีรองผูอํานวยการสถาบัน 

รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที ่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพเิศษ 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนนิงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและ 
ขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศกึษา 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดโีดยคําแนะนําของ 
อธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามาตรา ๒๙ 

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซ่ึง 
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที ่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา 
สามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมี 
อํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธกิารบดีและผูชวยอธิการบดพีนจาก 
ตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการ 
ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซ่ึง 
อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมี 
อาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมผูีรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไม 
อาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ผูมี 
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดแีตตองไมเกินหนึ่งรอยแปด 
สิบวัน 

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึง่ ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคน 
หนึ่งเปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที ่



 ๑๔ 

ไดรับมอบหมาย และจะใหมผูีชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที ่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดตีามจํานวนทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที ่
และรับผิดชอบตามที่คณบดมีอบหมายกไ็ด 

มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดเีปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
งานและจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลยักําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ 
ตามที่คณบดีมอบหมายกไ็ด 

มาตรา ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 
และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ทีม่หาวิทยาลัยรับรอง 

ใหอธิการบดแีตงตั้งรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดจีากผูมีคุณสมบัติ 
เชนเดยีวกับคณบด ีและใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบด ี

มาตรา ๓๘ คณบดีมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้ง 
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกนัมไิด และใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรค 
สองและวรรคสาม มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ให 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได 

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมคีุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง เปน 
ผูรักษาราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสบิวัน 

มาตรา ๔๑ ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่รียกชื่อ 
อยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคน 
หนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรอง 
ผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานนัน้ๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อ 
ชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานนัน้มอบหมายกไ็ด 

ใหสวนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และสวนราชการหรือ 
หนวยงานตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจาก 
ตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชมุของคณะกรรมการประจําสวนราชการและการ 



 ๑๕ 

จัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้จะตอง 
มีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวฒุิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน 
สาม 

มาตรา ๔๒ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ รวมทัง้ผูดํารงตําแหนงรองและ 
ผูชวยของตําแหนงดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะดํารงตําแหนงดังกลาว 
เกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมไิด 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่จะรักษาราชการแทนตําแหนงอ่ืนอีกหนึง่ตําแหนงก ็
ไดแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบด ีผูอํานวยการ หัวหนา 
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการทีก่าํหนดในขอบงัคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานกังาน บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะ 
เทียบเทาคณะ อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัต ิการปฏิบัติการ หรือการดําเนนิการอื่นใดที ่
อธิการบดีจะพงึปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติ 
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมไิดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการ 
มอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบด ีผูอํานวยการ 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการ 
แทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
มาตรา ๔๕ ใหผูรักษาราชการแทนตามทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ 

และหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรฐัมนตรี 

แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการ 
แทนทําหนาทีก่รรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนัน้ในระหวางที่รักษา 
ราชการแทนดวย 
 

หมวด ๓ 
การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 



 ๑๖ 

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อ 
พัฒนาการอุดมศึกษาในทองถ่ินของมหาวทิยาลัยใหมีหนวยงานประสานงานและระดมสรรพกําลัง 
ทางการศึกษาในแตละมหาวทิยาลัยเพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทาง 
วิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของ 
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปตามมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาจัดใหมีการทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุก 
มหาวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาที ่ดังนี้ 
(๑) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของ 

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจดัการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ตอสภามหาวทิยาลัยแตละแหง 
(๓) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และ 

ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง 

ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของ 
คณะกรรมการรวมกันจากทกุมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนนุการวจิัยเพื่อการพัฒนา 
ทองถ่ินใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจยั การ 
แลกเปลี่ยนความรูการสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถ่ิน 
 

หมวด ๔ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒุิจากบุคคลภายนอกซึ่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้โดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง 
ตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนวธีิการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



 ๑๗ 

มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยมอํีานาจและหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมนิประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี ้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบด ี
โดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของ 
อธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 
และของอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทกุป 
 

หมวด ๕ 
ตําแหนงทางวชิาการ 

 
มาตรา ๕๑ คณาจารยประจาํในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา 

มหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจาํตามวรรค 

หนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา ๕๒ คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
(๑) ศาสตราจารยพิเศษ 
(๒) รองศาสตราจารยพิเศษ 
(๓) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
(๔) อาจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรค 

หนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๓ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ 

และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกยีรต ิ



 ๑๘ 

คุณในสาขาทีศ่าสตราจารยผูนั้นมีความเชีย่วชาญเพื่อเปนเกียรตยิศได 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงตั้งศาสตราจารยเกยีรติคุณ ใหเปนไปตาม 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๔ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย 

เกียรติคณุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 
พิเศษ มีสิทธิใชตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแต 
กรณ ีเปนคํานาํหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอักษรยอ ดังนี ้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกยีรติคุณ) 
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 

 
หมวด ๖ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
มาตรา ๕๕ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา   บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ. 
มาตรา ๕๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนใน 

มหาวิทยาลัย 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมปีริญญาชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้น 

อยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอบงัคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินยิมอันดับสองก็ได 
มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอบงัคับกําหนดใหมีประกาศนยีบัตร 

บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนยีบตัรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้ 



 ๑๙ 

(๑) ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว 

(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรในสาขาวิชาหนึ่ง 
สาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 

(๓) ประกาศนยีบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซึ่งสภา 

มหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคณุวุฒ ิมีคุณธรรม และมีผลงานที่เปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแก 
ปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยใน 
ขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได ทั้งนี้ ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชน 
อยางใดอยางหนึ่ง 

ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักดิ ์และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ ์ให 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปน 
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจาํตําแหนงนายกสภา 
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั ครุยประจําตาํแหนงผูบริหาร และครุยประจํา 
ตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย 
ฐานะ และครยุประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยม ี
เงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมาย 
ของมหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอบงัคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
และเครื่องแตงกายนกัศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา ๖๓ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา 

ตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่ 



 ๒๐ 

จะใช หรือแสดงดวยประการใดๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา 
ประกาศนยีบตัรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ 
มหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมม ีถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนง 
หรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้ง 
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผูใด 
(๑) ปลอม หรือทํา เลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครือ่งหมายของ 

มหาวิทยาลัย หรือสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธี 
ใดๆ 

(๒) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ หรือ 
หนวยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซ่ึงทําเลียนแบบ หรือ 

(๓) ใชหรือทําใหปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
หรือสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยทีว่ัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก 
มหาวิทยาลัย 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง 
ปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษ 
ตาม (๒) แตกระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๖๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ขาราชการ 

ลูกจาง อัตรากาํลัง เงินงบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเฉพาะ 
สวนของสํานกังานสภาสถาบันราชภัฏไปเปนของมหาวทิยาลัยราชภัฏแตละแหงตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้ตามรายการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปนประกาศกระทรวง ซ่ึงจะตอง 
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใน 
ระยะเริ่มแรก ใหขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิ 
ประโยชนเชนเดิมตอไป จนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



 ๒๑ 

มาตรา ๖๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการสภา 
ประจําสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวทิยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิและมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช 
บังคับ 

มาตรา ๖๗ ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราช 
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคงเปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๘ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดี ผูอํานวยการสํานกัวิจยั หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
ฐานะเทยีบเทาคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานักวจิัย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะ 
เทียบเทาคณะตามพระราชบญัญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที ่
ในตําแหนงตอไปจนกวาผูดาํรงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง 

ใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหมีคณะกรรมการประจํา 
สวนราชการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แลวแตกรณ ีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๙ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รอง 
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบัน 
ราชภัฏแตละแหงอยูในวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารย 
พิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันทีพ่ระราชบัญญัติ 
นี้ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบ 
กําหนดที่ไดรับแตงตั้ง 

มาตรา ๗๐ ในระหวางทีย่ังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ 



 ๒๒ 

ขอบังคับ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใชอยูในวนัที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร 
            นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๒๓ 

บัญชีรายช่ือสถาบันราชภัฏที่เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๑. สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี   ๒๗. สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด 
๒. สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ   ๒๘. สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
๓. สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร   ๒๙. สถาบันราชภัฏเลย 
๔. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม   ๓๐. สถาบันราชภัฏลําปาง 
๕. สถาบันราชภัฏชัยภูม ิ   ๓๑. สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 
๖. สถาบันราชภัฏเชียงราย   ๓๒. สถาบันราชภัฏสกลนคร 
๗. สถาบันราชภัฏเชียงใหม   ๓๓. สถาบันราชภัฏสงขลา 
๘. สถาบันราชภัฏเทพสตรี   ๓๔. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
๙. สถาบันราชภัฏธนบุรี    ๓๕. สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
๑๐. สถาบันราชภัฏนครปฐม   ๓๖. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 
๑๑. สถาบันราชภัฏนครพนม   ๓๗. สถาบันราชภัฏสุรินทร 
๑๒. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ๓๘. สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 
๑๓. สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช  ๓๙. สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
๑๔. สถาบันราชภัฏนครสวรรค  ๔๐. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
๑๕. สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ๔๑. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๖. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 
๑๗. สถาบันราชภัฏพระนคร 
๑๘. สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๑๙. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
๒๐. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
๒๑. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
๒๒. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 
๒๓. สถาบันราชภัฏภูเกต็ 
๒๔. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
๒๕. สถาบันราชภัฏยะลา 
๒๖. สถาบันราชภัฏราชนครินทร 

 
 
 
 
 



 ๒๔ 

หมายเหต ุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ดําเนนิการ 
ไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจดัการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มี 
เสรีภาพทางวชิาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง 
สถานศึกษานัน้ๆ ดังนั้น สมควรกําหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐทีจ่ัดการศึกษา 
ระดับปริญญาและเปนนิติบคุคล โดยมีฐานะเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อทํา หนาที่เปน 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทองถ่ิน โดยมวีัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริมการ 
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูม ิ
ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความด ี
สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาต ิเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู 
ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษา 
แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกบัการดํารงชีวติ 
และประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมทั้งศึกษาสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
พระราชดําริ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม สอดคลองกับ 
นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.       
๒๕๔๒ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


