
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 
 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" 
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา 3 ใหยกเลิก พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี

ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภฏัตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหเรียกช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏตามช่ือของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายช่ือทาย

พระราชบัญญัตินี้ 



 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภฏัตามพระราชบัญญัตินี้ 
"สภาวิชาการ" หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
"วิทยาเขต" หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย 

ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการ
ข้ึนไปตั้งอยูในเขตการศึกษานั้น ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

"สภาคณาจารยและขาราชการ" หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด 1 บทท่ัวไป 

 
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง

ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู  

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคตาม มาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี ้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 
 



 
(2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพนัตอ

ทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติในชุมชน เพือ่ชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑติดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ  

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง
ทองถ่ินใหมีจติสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 

(8) ศึกษา วจิัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพฒันาทองถ่ิน 

มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยหรือยติุ หรือ
ชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนัน้ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพื่อจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
(1) สํานักงานอธิการบดี 
(2) สํานักงานวิทยาเขต 
(3) บัณฑิตวิทยาลัย 
(4) คณะ 
(5) สถาบัน 
(6) สํานัก 
(7) วิทยาลัย  



 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะ เพื่อดําเนนิการตามวัตถุประสงคใน มาตรา 7 เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อีกได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานกังานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือ
เรียกหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวทิยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบด ีกอง สวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  

สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทางาน 

มาตรา 11 การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหทําเปนกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบด ีสํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา 12 ภายใตวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ช้ันหนึ่งช้ันใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีเขาสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซ่ึงสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรบัเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราช
กิจจานเุบกษา  
 
 
 



 
การควบคุมสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันท่ีเขาสมทบในมหาวทิยาลัย ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
มาตรา 13 นอกจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี ้

(1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวทิยาลัย 
(3) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง 

ดูแล หรือใชประโยชน 
(4) เงินอุดหนนุจากราชการสวนทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีมหาวทิยาลัยไดรับเพื่อ

ใชในการดําเนนิกิจการของมหาวิทยาลัย 
(5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(6) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 

ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสิน
อ่ืน  

บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวทิยาลัย รวมท้ังผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ 
เบ้ียปรับท่ีเกดิจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือ
จางทําของท่ีดาํเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีมหาวทิยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซ้ือ
หรือแลกเปล่ียนจากรายไดของมหาวิทยาลัยต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนท่ีราช
พัสดุและใหเปนกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 15 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจดัการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตาม มาตรา 7  

เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเง่ือนไขท่ีผูอุทิศใหกาํหนด
ไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ดังกลาว มหาวทิยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาท
ไมปรากฏ จะตองไดรับอนมัุติจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



หมวด 2 การดาํเนินการ 
 
 

มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนส่ีคน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศนูย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนส่ีคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)  

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒิุจํานวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ท้ังนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเช่ียวชาญ
ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลในเขตพื้นท่ีบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ใหสภามหาวทิยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวทิยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวทิยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ได หรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ 
(5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
 
 
 



นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน

ประเภทนั้นๆ 
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(5) สภามหาวทิยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองตอหนาท่ี หรือหยอน

ความสามารถ 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม (5) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู 
ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ 

(5) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนนิการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้น
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนกไ็ด ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีตาม มาตรา 18 ตอไปได 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ 
(5) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพน
จากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหมแลว 

ใหมีการดําเนนิการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
มาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวนันับแตวันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนง 

มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดแูลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้

(1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา การวิจยั การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น



เปนเร่ืองๆ ก็ได 
(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศกึษา การเปดสอนของมหาวทิยาลัย 

และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนยีบัตร 
(5) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
รวมท้ังการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือ
ยกเลิกการสมทบ 

(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

(8) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ 

(9) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  

(10) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจดัหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

(13) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(14) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเหน็ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 



(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกจิการของมหาวิทยาลัยตามท่ี
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยได 

(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอ่ืน 

(17) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกีย่วกบักิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด
โดยเฉพาะ 

มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 20 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย 
(1) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี 
(2) กรรมการสภาวิชาการทีค่ณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ

คณะละหนึ่งคน 
(3) กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับ

บุคคลตาม (2)  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจนการ

ประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ใหสภาวิชาการแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดย

คําแนะนําของอธิการบดี 
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงต้ัง

ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกนัมิได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว กรรมการสภาวิชาการพนจาก

ตําแหนงเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(4) ถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(5) เปนบุคคลลมละลาย 
(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนนิการให

ผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แต
ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทน 



ก็ได ใหสภาวชิาการประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีตาม 
มาตรา 22 ตอไปได 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึง
กรรมการสภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
จะไดมีการแตงต้ังกรรมการสภาวิชาการข้ึนใหมแลว  

มาตรา 22 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาเสนอดําเนนิการเกี่ยวกับการวิจยัการสอน การประเมินผลการสอนและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนยีบัตร 
(4) พิจารณาเสนอการจัดต้ัง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ

หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังการเสนอแบงสวนราชการหรือ
สวนงานในหนวยงานดังกลาว 

(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชัน้สูงหรือสถาบันวิจยัอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัย 
(6) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และผูชวยศาสตราจารย 
(7) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 
(8) แสวงหาวธีิการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การ

ปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถ่ิน 
การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งข้ึน 

(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน การทํา
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและ
ความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานดานวิชาการของมหาวทิยาลัย 
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
(12) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 



 
(13) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ 

อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
 

มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการประชุมของ
สภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 24 สภาคณาจารยและขาราชการมหีนาท่ี ดังนี ้
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพฒันามหาวิทยาลัยตอ

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย และขาราชการในการ

ปฏิบัติหนาท่ี ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบด ีหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพือ่พจิารณากจิกรรมของมหาวทิยาลัย และนําเสนอ

ความคิดเหน็ตอสภามหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและการ

ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการ
ดําเนินการทางวินยั 
 

มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนหน่ึงซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการศึกษา 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 



 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของคณะกรรมการ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 26 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาท่ี ดังนี ้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนว

ทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ให

มหาวิทยาลัยอันเปนการสนบัสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ประชาชน 
 

มาตรา 27 ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบด ีหรือจะมีท้ังรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได 
 

มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงตองคํานงึถึงหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย และเปนท่ียอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถ่ินท่ีมี
สวนเกีย่วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

(2) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเร่ืองการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลในทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
 
 



 
มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืน
และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังใหมอีกได แตจะดาํรงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง อธิการบดีพนจากตําแหนง เม่ือ 
(1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) สภามหาวทิยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองตอหนาท่ี

หรือหยอนความสามารถ 
(4) ถูกลงโทษทางวนิยัอยางรายแรง หรือถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน 

หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

การใหออกจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 

มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ี ดงันี้ 
(1) บริหารกิจการของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ท้ังนี ้ใหสอดคลองกับนโยบายและวตัถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย 

(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสด ุสถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ัง
ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 



 
(4) รักษาระเบียบวนิัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือน

ในมหาวิทยาลัย 
(5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไป 
(6) เสนอรายงานประจําปเกีย่วกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(7) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รอง

ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพเิศษ 

(8) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและ
ขาราชการรวมท้ังสงเสริมกิจการนักศึกษา 

(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

มาตรา 32 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมี
คุณสมบัติตาม มาตรา 29 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซ่ึงสําเร็จ
การศกึษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสาม
ปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอํานาจ
ถอดถอนผูชวยอธิการบดีได 

เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดพีนจากตําแหนงดวย 
 

มาตรา 33 ในกรณท่ีีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหน่ึง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 
29 คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 



 
มาตรา 34 ในวิทยาเขตหน่ึง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน

ผูบังคับบัญชา มีหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย และจะใหมีผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด เพื่อทําหนาท่ีและ
รับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได 
 

มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดเีปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวทิยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
ตามท่ีคณบดีมอบหมายกไ็ด 
 

มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและจะให
มีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายก็ได 
 

มาตรา 37 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ใหอธิการบดแีตงต้ังรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดจีากผูมีคุณสมบัติเชนเดยีวกบัคณบด ี
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบด ี
 

มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความใน มาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย  
 

มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 40 ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผู
ดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 37 วรรคหน่ึง เปนผูรักษา
ราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวนั 



มาตรา 41 ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หวัหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหน่ึง เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอํานวยการ รอง
หัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานนัน้ๆ คนหน่ึง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามท่ีผูอํานวยการ หวัหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานนัน้มอบหมายกไ็ด 

ใหสวนราชการตาม มาตรา 34 มาตรา 35 และ มาตรา 36 และสวนราชการหรือหนวยงาน
ตามวรรคหน่ึงมีคณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหน่ึง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาํสวนราชการและการจดัระบบบริหารงาน
ในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจาํนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 

มาตรา 42 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหวัหนา
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและผูชวยของ
ตําแหนงดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลา และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง
ตําแหนงในขณะเดียวกนัมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงจะรักษาราชการแทนตําแหนงอ่ืนอีกหนึง่ตําแหนงก็ไดแตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
 

มาตรา 43 ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 44 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงาน บัณฑิตวทิยาลัย คณะ สถาบัน 
สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ อํานาจ
ในการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีอธิการบดจีะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด 
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดเรือ่ง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนหรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดย 
 
 
 



ทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวน
ราชการนั้นก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหน่ึง มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีกําหนด 
 

มาตรา 45 ใหผูรักษาราชการแทนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาท่ี
เชนเดยีวกับผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนัน้ในระหวางท่ีรักษาราชการแทน
ดวย 

 
หมวด 3 

การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

ในทองถ่ินของมหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงาน และระดมสรรพกําลังทางการศึกษาในแต
ละมหาวิทยาลัยเพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใช
บุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
 

มาตรา 47 เพื่อใหการดาํเนินการเปนไปตาม มาตรา 46 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให
มีการทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาท่ี ดงันี้ 
(1) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจดัการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตอสภา

มหาวิทยาลัยแตละแหง 
(3) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และภาระหนาท่ี

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 



 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และ

การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มาตรา 48 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยัเพื่อการพัฒนาทองถ่ินให
คณะกรรมการรวมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปล่ียนความรู
การสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหาและการพฒันาทองถ่ิน 
 

หมวด 4 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอกซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อํานาจและหนาท่ี ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจยั ดังนี ้

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเหน็อยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีพรอมความเหน็ตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
 
 
 
 



หมวด 5 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

มาตรา 51 คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
(1) ศาสตราจารย 
(2) รองศาสตราจารย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย 
(4) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหน่ึง ให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรา 52 คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทางวชิาการ ดังนี ้
(1) ศาสตราจารยพิเศษ 
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ 
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
(4) อาจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัยจากผูซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหน่ึง ให

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 53 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพเิศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกยีรติคุณในสาขาท่ี
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงต้ังศาสตราจารยเกยีรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 



 
มาตรา 54 ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รอง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใช
ตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณ ีเปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

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 6 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
 

 
มาตรา 55 ปริญญามีสามช้ัน คือ  
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑติ ใชอักษรยอ บ. 

 
มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร 

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินยิมอันดับสองก็ได 
 



 
มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนปุริญญา และประกาศนยีบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดงันี้ 
 (1) ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดภายหลังท่ีไดรับปริญญาแลว 
 (2) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา

ใดกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
                        (3) ประกาศนยีบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 
 

มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานท่ีเปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะให
ปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะท่ีดํารงตําแหนงนั้น
มิได ท้ังนี้ ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกบัผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักดิ ์และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยกไ็ด 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอยาง
ใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของ
มหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตง
กายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา 63 ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง 
เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิท่ีจะใช หรือ
แสดงดวยประการใดๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยท่ีตนไมมี ถา
ไดกระทําเพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนมีสิทธิท่ีจะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา 64 ผูใด 
(1) ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย หรือ

สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใดๆ 
(2) ใชตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ หรือ

หนวยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซ่ึงทําเลียนแบบ หรือ 
(3) ใชหรือทําใหปรากฏซ่ึงตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย หรือ

สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย 

 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถาผูกระทําความผิดตาม (1) เปนผูกระทําความผิดตาม (2) ดวย ใหลงโทษตาม  

(2) แตกระทงเดียว 
 ความผิดตาม (3) เปนความผิดอันยอมความได 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา 65 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิท้ังปวง หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากําลัง 
เงินงบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะสวนของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ ไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ตาม
รายการท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปนประกาศกระทรวง ซ่ึงจะตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในหก
สิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหน่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเร่ิมแรก ให
ขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดมิตอไป 
จนกวาจะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรา 66 ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจํา
สถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ข้ึนใหม 
ท้ังนี้ ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา 67 ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
ยังคงเปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา 68 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานักวจิัย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจยั 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ท้ังนี้ ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึง ปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงจะพนจากตําแหนง 

ใหผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตามวรรคหน่ึงดําเนินการใหมีคณะกรรมการประจําสวน
ราชการตาม มาตรา 41 วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 



 
มาตรา 69 ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย

พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบันราชภัฏแตละ
แหงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
เปนอาจารยพเิศษของมหาวทิยาลัยแตละแหงตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับ
แตงต้ัง 
 

มาตรา 70 ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ซ่ึงออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใช
บังคับโดยอนโุลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
 
บัญชีรายช่ือสถาบันราชภัฏท่ีเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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 จังหวดัปทุมธานี 
22. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 
23. สถาบันราชภัฏภูเกต็ 
24. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
25. สถาบันราชภัฏยะลา 
26. สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
27. สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด 
28. สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ ี
29. สถาบันราชภัฏเลย 
30. สถาบันราชภัฏลําปาง 
31. สถาบันราชภฏัศรีสะเกษ 
32. สถาบันราชภัฏสกลนคร 
33. สถาบันราชภัฏสงขลา 
34. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
35. สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
36. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 
37. สถาบันราชภัฏสุรินทร 
38. สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 
39. สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
40. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
41. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ดําเนนิการ
ไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจดัการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มี
เสรีภาพทางวชิาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
สถานศึกษานัน้ๆ ดังนั้น สมควรกําหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา



ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล โดยมีฐานะเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อทําหนาท่ีเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีในการสงเสริมการเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในทองถ่ิน รวมท้ังศึกษาสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ท้ังนี้ 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจดัการศึกษาของรัฐตาม พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 


