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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

พ.ศ.  …. 
 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เหตุผล 

 โดยที่รัฐบาลมีแนวนโยบายส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และมี
ความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้
การจัดการศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สมควรเปลี่ยนฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จากการเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. .... 

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

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

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร พ.ศ. ....” 
  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “สภาพนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  
  “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 4 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เป็นนิติบุคคล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
  มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

--------------- 
  มาตรา 6 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ ให้
การศึกษา พัฒนาประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีภารกิจด้าน
การสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
  มาตรา 7 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  (2) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  (๔) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 

  (๗) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  มาตรา 8 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้ 

(1) ส านักงานมหาวิทยาลัย   
(2) ส านักงานวิทยาเขต 
(3) คณะ 
(4) วิทยาลัย 
(5) สถาบัน 
(6) ส านัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย 

สถาบัน หรือส านัก เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อีกได้ 
มาตรา 9 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 8 ให้ท าเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา 8  ให้ท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมส่วนงานต้อง

ระบุถึงภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้น ๆ ให้ชัดเจน 
มาตรา 10 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา 11 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์กรระหว่างประเทศได้ 
โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 12 กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  
มาตรา 13 มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

มาตรา ๖ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน

และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง มีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี  
ผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 16 

(2) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงหรือก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการนั้น 

(4) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ   

(5) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(7) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และ

ประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(8) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการน า
ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา ออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

(9) จัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุนกิจการอ่ืน  
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(10) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(11) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือ
น าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

มาตรา 14 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

  (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว 
  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน
ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลัย 
  (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  (7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
  เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
  ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยใน
สัดส่วนเดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 
  ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 15 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเกินสมควร 
  มาตรา 16 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อ
ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
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  มาตรา 17 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทาง
ปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 
  มาตรา 18 บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 6  
  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขท่ีผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ แต่
ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มี
ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด 2 
การด าเนินการ 
----------------- 

  มาตรา 19 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย    
  (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
  (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (2) และ (3)  
  (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซึงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) 
  ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และในกรณีอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภา 
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนหนึ่ งเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
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  ข้อ 20 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (3) (4) และ (5) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
  (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้น 
  (5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 
และยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (3) (4) 
และ (5) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการแต่งตั้งหรือ
เลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการเลือกอยู่ ในต าแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (3) (4) 
และ (5) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่แล้ว 
  มาตรา 21 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
  (1) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยและค าสั่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
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  (3) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
  (4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว 
  (5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการ
จัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
  (6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
  (7) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
  (8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   
  (9) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
  (10) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
  (11) อนุมัติการกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุนตามมาตรา 13 (5) 
  (12) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ 
  (13) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 (11) 
  (14) รับรองรายงานกิจการประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ 
  (15) สร้างเสริมและตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (16) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือการท าการใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (17) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 
  มาตรา 22 การประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 23 ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานและกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
(๒) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นรองประธาน 
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(๓) กรรมการสภาวิชาการ โดยต าแหน่ง ได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 

(4) กรรมการสภาวิชาการจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย 
(5) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดย

ค าแนะน าของมหาวิทยาลัย 
(6) ผู้อ านวยการส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง

ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุม และวิธีการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการตาม (4) และ (5) ตลอดจนการประชุม และวิธีการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
  (2) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
  (3) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือ
การยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 
  (4) ด าเนินการเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 
  (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภาวิชาการ 
  มาตรา 2๕ ให้มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานและกรรมการ ซึ่งมาจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการประชุม และวิธีการด าเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย   
  มาตรา 2๖ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
  (2) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  (3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
  มาตรา 2๗ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตาม
จ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 
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  มาตรา 2๘ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 29 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30 
  ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 
  มาตรา 2๙ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนและมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดป ี
  นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๐ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน  

อุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
  (2) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และเคยปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
  นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 3๑ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 29 
  (4) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ   
  (5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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  มาตรา 3๒ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจหน้าที่
ดังนี้ 
  (1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการนี้ ให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศได้  
  (2) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (3) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
  (4) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  (5) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   
  (6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (7) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  มาตรา 3๓ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน 
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ เป็นผู้รักษาการแทน 
  ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
  มาตรา 3๔ ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย
มอบหมายก็ได้ 
  คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
35 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระมิได ้
  รองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัยนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี
หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีหรือ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
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  เมื่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยแล้วแต่กรณีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
  การรักษาการแทนคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้น ามาตรา 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ทั้งนี ้ ในกรณีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
  หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และการถอดถอนคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 3๕ คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองคณบดีและรองผู้อ านวยการวิทยาลัย ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
  นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองคณบดี และรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  มาตรา 3๖ ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ประกอบด้วย
คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นประธาน และกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง 
  องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 3๗ ในสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มี
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน ส านัก 
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนมอบหมายก็ได้ 
  ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  
  รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้อธิการบดีแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน 
  คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งอ านาจและ
หน้าที่ ตลอดจนการบริหารงานของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการ
หรือรองหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่งด้วย 
  การรักษาการแทนผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้น ามาตรา 33   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา 38 ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มี
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี  
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  องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 39 ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาและจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกิน
หนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียง
หนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
  มาตรา 40 ในส านักงานมหาวิทยาลัยและส านักงานวิทยาเขต ให้มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักงานมหาวิทยาลัยและส านักงานวิทยาเขต 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 41 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานในส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อธิการบดีจะมอบ
อ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได ้
  คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีอาจมอบอ านาจต่อ
ให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอ านาจมานั้นแทนได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจต่อมีอ านาจหน้าที่ตามที่
อธิการบดีก าหนด 
  มาตรา 42 นอกจากท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือก าหนดให้   
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการ
แทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการ
แทนหรือปฏิบัติการแทนด้วยแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 

หมวด 3 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

------------------ 
  มาตรา 43 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 44 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา 45 ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรา 24 (2)  
  มาตรา 46 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 47 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด 4 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

----------------- 
  มาตรา 48 ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความ
เป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 
  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
  มาตรา 49 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
  การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
  องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 50 ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 51 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 
  มาตรา 52 ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียก
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ให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความ
จ าเป็น 
  มาตรา 53 ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอรัฐมนตรี 
  มาตรา 54 ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปีที่ล่วงมา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป 
  มาตรา 55 ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด 5 
การก ากับและดูแล 

------------- 
  มาตรา 56 รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้ว ให้ผู้เกีย่วข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา 57 บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด 6 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

--------------- 
  มาตรา 58 คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
  (1) ศาสตราจารย์ 
  (2) รองศาสตราจารย์ 
  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (4) อาจารย์ 
  ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนอีกได้ โดยท าเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 59 ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น
คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
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  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย   
   มาตรา 60 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
  มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจ าในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้   
  อธิการบดีอาจแต่งตั้ งผู้ ซึ่ งมีคุณสมบัติ เหมาะสมและมิได้ เป็นคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน 
  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เศษ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 62 บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิ   
ใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 
  การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 
  (1) ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
  (2) ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
  (3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
  (4) รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
  (5) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
  (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ผศ. 
  (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
  การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ          
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด 7 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

------------------ 
  มาตรา 63 ปริญญามีสามชั้น คือ 
  ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
  ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
  ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 



17 
 

  มาตรา 64 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่
มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา 65 สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญา
เกียรตินิยมได ้
  หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 66 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และ
อนุปริญญาได้ ดังนี้  
  (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
  (3) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี 
  (4) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
  มาตรา 67 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้
ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้   
  ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ   
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖8 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้   
  การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่าง
ใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖9 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
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  มาตรา 70 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของ
นักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 
----------------- 

  มาตรา ๗1  ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใด   
ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตน 
ไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  มาตรา ๗2 ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  (๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
  (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 
  (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖9 วรรคสอง 
  ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่
กระทงเดียว 
  ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

  มาตรา ๗3 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๗4 ให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  
  ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
  มาตรา ๗5 ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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พระนครได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศจัดตั้งส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  มาตรา ๗6 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ 
  ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ หากบุคคลดังกล่าวมิได้แสดงเจตนาในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่ง และให้น า
ความในวรรคสองของมาตรา 80 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ ช่วย
อธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก หรือรอง
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยอนุโลม   
  มาตรา ๗7 การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา 31 คณบดีตามมาตรา 34 
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 37 ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระ
แรก  
  มาตรา ๗8 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย คงด ารงต าแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง เว้นแต่ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น 
  มาตรา ๗9 ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการตามวรรคหนึ่ง และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของ
ข้าราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน
ราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และ
พนักงานราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 
หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี 
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  ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณี
ที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วน
ที่ไม่อาจน ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 80 ข้าราชการตามมาตรา ๗9 ผู้ใด 
  (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในทันที 
  (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้
ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 
  (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างาน จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้ว จะถอนมิได้ 
  ข้าราชการซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  มาตรา 81 พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗9 ผู้ใด 
   (1) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 
  (2) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (1) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างาน จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้ว จะถอนมิได้ 
  พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการต่ อไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 
  มาตรา 82 ผู้ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 76 มาตรา 78 
มาตรา 80 และมาตรา 81 ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่
เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
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  มาตรา ๘3 ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและ
ให้โอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น ไปเป็นของ
มหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 
  มาตรา ๘4 ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 76 
มาตรา 78 และมาตรา 80 ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 81    
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
  ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
  ลูกจ้างของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๘5 ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการตามมาตรา 80 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาพนักงาน 
มหาวิทยาลัย โดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๘6  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการประจ าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ท าหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มี คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานขึ้นใหมต่ามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  มาตรา ๘7  ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ        
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวคงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   
  มาตรา ๘8 สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการ หรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗9 หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 80 
และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา เปลี่ยนสถานภาพ 
หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๘9 การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง หรือการก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 
  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        นายกรัฐมนตรี  


