พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
มาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อทาย
พระราชบัญญัตินี้

ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบคุ คลและเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"สภาวิชาการ" หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"วิทยาเขต" หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มคี ณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการ
ขึ้นไปตั้งอยูใ นเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
"สภาคณาจารยและขาราชการ" หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสว นรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคตาม มาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูค วามเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญ
 ญาไทย และภูมิปญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ ในชุมชน เพือ่ ชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมใิ จในวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง
ทองถิ่นใหมีจติ สํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ หรือ
ชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนนั้ ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพื่อจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี
(2) สํานักงานวิทยาเขต
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
(4) คณะ
(5) สถาบัน
(6) สํานัก
(7) วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอาจใหมีศนู ย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคใน มาตรา 7 เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อีกได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือ
เรียกหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กอง สวน
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทากอง
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทากอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหทําเปนกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา 12 ภายใตวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชัน้ ใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เขาสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราช
กิจจานุเบกษา

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทศิ ใหแกมหาวิทยาลัย
(3) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซ่งึ มหาวิทยาลัยปกครอง
ดูแล หรือใชประโยชน
(4) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อ
ใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(5) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(6) รายไดหรือผลประโยชนอื่น
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทัง้ ที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสิน
อื่น
บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือ
จางทําของที่ดาํ เนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราช
พัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 15 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตาม มาตรา 7
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกาํ หนด
ไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาท
ไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด 2 การดําเนินการ

มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอ ยกวากึ่งหนึ่ง
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ
(5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้นๆ
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (5) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ
(5) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้น
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผดู ํารงตําแหนงแทนก็ได ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบตั ิหนาที่ตาม มาตรา 18 ตอไปได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ
(5) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพน
จากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผนู ั้นพนจากตําแหนง
มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและอนุมตั ิแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการศึกษา การวิจยั การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น

เปนเรื่องๆ ก็ได
(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือ
ยกเลิกการสมทบ
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ
(10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
(13) พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรือ่ งที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธกี ารเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกีย่ วกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิ ดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 20 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(1) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี
(2) กรรมการสภาวิชาการทีค่ ณาจารยประจําเลือกจากผูบ ริหารหรือคณาจารยประจําคณะ
คณะละหนึ่งคน
(3) กรรมการสภาวิชาการซึง่ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับ
บุคคลตาม (2)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจนการ
ประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดย
คําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการสภาวิชาการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการให
ผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของผูซึ่งตนแทน แต
ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทน

ก็ได ใหสภาวิชาการประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบตั ิหนาที่ตาม
มาตรา 22 ตอไปได
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการสภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการขึน้ ใหมแลว
มาตรา 22 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจยั การสอน การประเมินผลการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือ
สวนงานในหนวยงานดังกลาว
(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชัน้ สูงหรือสถาบันวิจยั อื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย
(7) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ
(8) แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น
การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น
(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทํา
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและ
ความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
(12) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย

(13) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใดๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของ
สภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 24 สภาคณาจารยและขาราชการมีหนาที่ ดังนี้
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย และขาราชการในการ
ปฏิบัติหนาที่ ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพือ่ พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ
ความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและการ
ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการ
ดําเนินการทางวินยั
มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒจิ าํ นวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพืน้ ที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอ ยกวากึ่งหนึ่ง

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 26 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนกั ศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ให
มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ประชาชน
มาตรา 27 ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัย และเปนทีย่ อมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มี
สวนเกีย่ วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย
(2) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกีย่ วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย

มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้งมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่น
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(4) ถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การใหออกจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทัง้ หมดเทาที่มีอยู
มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

(4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย
(5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(6) เสนอรายงานประจําปเกีย่ วกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลัย
(7) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รอง
ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพเิ ศษ
(8) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและ
ขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา 32 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมี
คุณสมบัติตาม มาตรา 29
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งสําเร็จ
การศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสาม
ปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอํานาจ
ถอดถอนผูชวยอธิการบดีได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชว ยอธิการบดีพน จากตําแหนงดวย
มาตรา 33 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมผี ูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา
29 คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา 34 ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับ
มอบหมาย และจะใหมีผูชว ยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบ
ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและจะให
มีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได
มาตรา 37 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี
มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความใน มาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพน จากตําแหนง ใหรองคณบดีพน จากตําแหนงดวย
มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 40 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผู
ดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 37 วรรคหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา 41 ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอ ํานวยการ รอง
หัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานนัน้ ๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานนัน้ มอบหมายก็ได
ใหสวนราชการตาม มาตรา 34 มาตรา 35 และ มาตรา 36 และสวนราชการหรือหนวยงาน
ตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหารงาน
ในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
มาตรา 42 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและผูช วยของ
ตําแหนงดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง
ตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่ จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึง่ ตําแหนงก็ไดแตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา 43 ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตัง้ เปนคณบดี ผูอ ํานวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 44 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ อํานาจ
ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรือ่ ง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหา มเรื่องการมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดย

ทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวน
ราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา 45 ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผรู ักษาราชการแทนทําหนาที่
กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนัน้ ในระหวางที่รักษาราชการแทน
ดวย
หมวด 3
การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงาน และระดมสรรพกําลังทางการศึกษาในแต
ละมหาวิทยาลัยเพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใช
บุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรา 47 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม มาตรา 46 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให
มีการทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(1) จัดใหมกี ารศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตอสภา
มหาวิทยาลัยแตละแหง
(3) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 48 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพื่อการพัฒนาทองถิ่นให
คณะกรรมการรวมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู
การสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น
หมวด 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อํานาจและหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจยั ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน
(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป

หมวด 5
ตําแหนงทางวิชาการ

มาตรา 51 คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(1) ศาสตราจารย
(2) รองศาสตราจารย
(3) ผูชวยศาสตราจารย
(4) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึง่ ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 52 คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(1) ศาสตราจารยพิเศษ
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(4) อาจารยพิเศษ
ศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 53 ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชีย่ วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา 54 ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชว ยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใช
ตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอกั ษรยอ ดังนี้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอกั ษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอกั ษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด 6
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบณ
ั ฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินยิ มอันดับสองก็ได

มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว
(2) อนุปริญญา ออกใหแกผสู ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(3) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์ กบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะให
ปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะทีด่ ํารงตําแหนงนั้น
มิได ทั้งนี้ ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยาง
ใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตง
กายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 7
บทกําหนดโทษ

มาตรา 63 ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือ
แสดงดวยประการใดๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถา
ไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 64 ผูใด
(1) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือ
สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใดๆ
(2) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ หรือ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(3) ใชหรือทําใหปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือ
สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (1) เปนผูกระทําความผิดตาม (2) ดวย ใหลงโทษตาม
(2) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (3) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล

มาตรา 65 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากําลัง
เงินงบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะสวนของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ ไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตาม
รายการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปนประกาศกระทรวง ซึ่งจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหก
สิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให
ขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป
จนกวาจะไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 66 ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจํา
สถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม
ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 67 ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
ยังคงเปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 68 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักวิจัย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจยั
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง
ใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหมีคณะกรรมการประจําสวน
ราชการตาม มาตรา 41 วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 69 ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบันราชภัฏแตละ
แหงอยูใ นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
เปนอาจารยพเิ ศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับ
แตงตั้ง
มาตรา 70 ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ซึ่งออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใช
บังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
บัญชีรายชื่อสถาบันราชภัฏที่เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
2. สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ
3. สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
4. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
5. สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
6. สถาบันราชภัฏเชียงราย
7. สถาบันราชภัฏเชียงใหม
8. สถาบันราชภัฏเทพสตรี
9. สถาบันราชภัฏธนบุรี
10. สถาบันราชภัฏนครปฐม
11. สถาบันราชภัฏนครพนม
12. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
13. สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
14. สถาบันราชภัฏนครสวรรค
15. สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
16. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย

17. สถาบันราชภัฏพระนคร
18. สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
20. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
21. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
22. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
23. สถาบันราชภัฏภูเก็ต
24. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
25. สถาบันราชภัฏยะลา
26. สถาบันราชภัฏราชนครินทร
27. สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด
28. สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
29. สถาบันราชภัฏเลย
30. สถาบันราชภัฏลําปาง
31. สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
32. สถาบันราชภัฏสกลนคร
33. สถาบันราชภัฏสงขลา
34. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
35. สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา
36. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
37. สถาบันราชภัฏสุรินทร
38. สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
39. สถาบันราชภัฏอุดรธานี
40. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
41. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ดําเนินการ
ไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการ และอยูภ ายใตการกํากับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษานัน้ ๆ ดังนั้น สมควรกําหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐทีจ่ ัดการศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบคุ คล โดยมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อทําหนาที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษาสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐตาม พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

