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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
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(๒) พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“วิ ท ยาเขต ” หมายความว า เขตการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค ณะ สถาบั น สํ า นั ก
วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไป
ตั้งอยูในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๙ แหง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
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มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ กษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ และมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สํานัก
(๗) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต อาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
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คณะ อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานผูอํานวยการ กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
วิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํ านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิ ทยาลัย คณะ
สถาบั น สํ านั ก วิ ทยาลั ยหรื อส วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท าคณะ ให ทํ าเป น
กฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน ใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยมิได
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หลักเกณฑการพิจารณาวานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพย ใหเปนไปตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรือใชประโยชน
(๓) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอทุ ิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๕) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ใหมหาวิทยาลั ยมี อํานาจในการปกครอง ดู แล บํารุ งรั กษา ใช และจัดหาผลประโยชน จาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
รวมทั้ งจั ดหารายได จากการให บริการ และการจั ดเก็ บค าธรรมเนี ยมการศึ กษาของสวนราชการใน
มหาวิทยาลัย
รายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวง
การคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนด
ไวและตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แต ถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลง
เงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือ
ทายาทไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา
เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร อยางนอยดานละหนึ่งคน และดานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผูเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรืออาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือ
หยอนความสามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง ไมวาดวยเหตุใด
และยั ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย แทน
ตําแหนงที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการ
เลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรือไดรับเลือกอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

อื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทาง
วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
(๒) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ
ไปก็ได
(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้ง
การแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว
(๗) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือการยกเลิกการ
สมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบี ย บและออกข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได
(๑๖) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิ บัติ ห นา ที่ อื่น เกี่ย วกับ กิ จการของมหาวิ ทยาลัย ที่ มิไ ดร ะบุใ ห เป นหน า ที่ข องผู ใ ด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิ ชาการโดยตํ าแหน ง ได แก รองอธิ การบดี ประจํ าวิ ทยาเขต คณบดี
ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการวิจัย และผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๖
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ และ
อาจแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการ
ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผล
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย
(๕) สงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
และความตองการของชุมชน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๒ ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ล ะแห ง มี ส ภาคณาจารย แ ละข า ราชการ ประกอบด ว ย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย
ประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตาม
วรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
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(๒) สงเสริมและพัฒนาศั กยภาพของคณาจารยและขา ราชการในการปฏิบัติ หนา ที่ตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อ พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการ
ดําเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการ
ทางวินัย
มาตรา ๒๔ ให มี อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และอาจมีรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๕ อธิ ก ารบดี นั้ น จะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง โดยการสรรหาตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๔) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
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(๖) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ผูช ว ยอธิ การบดี ให อ ธิ ก ารบดี แ ต งตั้ ง จากขา ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึก ษาซึ่ ง มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามป
หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอาํ นาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สํานัก รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาและอาจารยพิเศษ
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(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการวิทยาเขต และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน
(๘) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มาตรา ๒๙ ในวิ ท ยาเขต ให มี ร องอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง โดย
คําแนะนําของอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกไมนอยกวาหนึ่งในสาม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริมใหวิทยาเขตดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และแผนพัฒนา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
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(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขตแก
อธิการบดี
(๓) เสนอแนะการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตอสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจําปและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินกิจการของวิทยาเขตเสนอตออธิการบดี
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต
(๒) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี
(๓) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตจํานวนสี่คน ซึ่งแตงตั้งจากผูแทนศิษยเกา จํานวน
หนึ่งคน ผูแทนผูปกครอง จํานวนหนึ่งคน และผูแทนนักศึกษา จํานวนสองคน
(๔) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวนกรรมการตาม (๒)
และ (๓) รวมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณใน
สาขาวิชาตาง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่
บริการการศึกษาของวิทยาเขตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ
(๔) ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกวิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของวิทยาเขต
(๒) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) สงเสริม และสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาและประชาชน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ ตาม (๑) (๒)
และ (๓)
มาตรา ๓๔ ในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให มี ค ณบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๖ วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงคณบดี ใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๕ ในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให มี ค ณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะหนึ่ ง
ประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๖ ในคณะ ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให
มี ร องคณบดี ต ามจํ า นวนที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ค ณบดี
มอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรอง
คณบดีตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในคณะ ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดีเปนประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตํ า แหน ง ของกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม ของคณะกรรมการประจํ า คณะและการจั ด ระบบ
บริหารงานในคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และงานรักษาสิ่งแวดลอม
(๖) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของคณะ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ มี ก ารแบ ง ภาควิ ช าหรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาภาควิชาในคณะ ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
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หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาใหอธิการบดี
แตงตั้งจากคณาจารยประจํา โดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
คณบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทน
ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือสํานัก ใหมีผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานัก แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการ
สถาบั นหรื อ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก ตามจํ า นวนที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ละ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
สถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก และรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง
และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสํานัก ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก แลวแตกรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือคณะกรรมการประจําสํานัก และการจัดระบบบริหารงานใน
สถาบันหรือสํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะ ให มี ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะมอบหมายก็ได
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คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนง
รองของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา ๓๔ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบงภาควิชา หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
ในวิทยาลัย ใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแต
กรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกัน
มิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงก็ได แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารราชการในวิ ท ยาเขต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือภาควิชา อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
ภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๖ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
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ในกรณี ที่กฎหมาย ระเบี ยบ ข อ บั งคั บ คํา สั่ง หรือ มติ คณะรั ฐมนตรี แต งตั้ง ให ผูดํ า รง
ตํ า แหน ง ใดเป น กรรมการหรื อ ให มี อํ า นาจและหน า ที่ อ ย า งใด ให ผู รั ก ษาราชการแทนทํ า หน า ที่
กรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทน
ดวย
หมวด ๓
ความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากร
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชนในความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกันของ
มหาวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการอธิการบดี ประกอบดวย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทุกแหงเปนกรรมการ
ให ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป น ประธานกรรมการ และเลื อ ก
กรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดี
กําหนด
มาตรา ๔๘ ใหคณะกรรมการอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรวมมือดานวิชาการและ
การใชทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๒) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการใช
ทรัพยากรรวมกันในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๓) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เปนของรัฐ
และเอกชน ในการให ค วามร ว มมื อ ด า นวิ ช าการและการศึ ก ษาต อ ด า นวิ ช าชี พ เฉพาะทางระดั บ
ปริญญา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๔) กําหนดแนวทางในการแสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับชุมชน
องคกรเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการอธิการบดี
หมวด ๔
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๔๙ คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ และพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี
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อธิการบดีอาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
เปนอาจารยพิเศษโดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิ
ใชตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอดังนี้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๔
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญามีสามชั้น คือ
เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
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มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได
มาตรา ๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข อ บั ง คั บ ให มี ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดภายหลังที่ไดรับปริญญาโทแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว
(๓) อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร ออกให แ ก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รใน
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้นมิได
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิ ท ยฐานะของผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือคณาจารยของมหาวิทยาลัยได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนดให มี ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ได โดยทํ า เป น ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาได
โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๑ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือ
แสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีตําแหนง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น
เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนง หรือวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ
สวนราชการของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ขาราชการ
ลู ก จ า ง อั ต รากํ า ลั ง เงิ น งบประมาณ และรายได ข องสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการ
ดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป จนกวาจะ
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๔ ใหสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม
ขอ ๒๓ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ สวนราชการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มี
อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาคงมี อ ยู ต อ ไป จนกว า จะมี ก ารออก
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามมาตรา ๕ ประกอบดวยสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดวย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบดวย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต
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(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร
บางพระ จังหวัดชลบุรี
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขต
โชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย วิทยาเขตเพาะชาง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัด
เชียงใหม วิทยาเขตนาน วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย วิทยาเขตภาคใต จังหวัด
สงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร
นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสกลนคร และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร
ใหสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๑๘ อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ปฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๖๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
หัวหนาภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน และรองผูอํานวยการ
สํา นั กของสถาบั น เทคโนโลยีร าชมงคลตามพระราชบั ญ ญัติ ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ.
๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง
จะพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๘ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาภาควิชา ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปน
วาระแรก
มาตรา ๖๙ ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําสถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา คงปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า จะได มี ค ณะกรรมการประจํ า คณะ
คณะกรรมการประจําสถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขตตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และประธานกรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศ
สถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคล ลงวั นที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูใ นวันที่ พระราชบัญ ญัติ นี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิ บัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตและคณะกรรมการประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตกรณียังไมมีการออกกฎกระทรวง
จัดตั้งสวนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้
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๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

มาตรา ๗๑ ภายใตบังคับมาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ใหมี
สภาวิช าการ ประกอบดว ย อธิก ารบดีเ ปน ประธานสภาวิช าการ รองอธิก ารบดีฝา ยวิช าการ
เปน รองประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยประจําซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง
จํานวนหกคนเปนกรรมการสภาวิชาการ และผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเปน
เลขานุการสภาวิชาการ ทําหนาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีอธิการบดีเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตาม
มาตรา ๒๔ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทําหนาที่รักษาการ
ในตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเปนการชั่วคราว จนกวาจะมี
การแต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า วขึ้ น ใหม ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี
มาตรา ๗๓ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให ผู ซึ่ ง เป น อาจารย พิ เ ศษของสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๗๔ ใหผูไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศและ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา ขอ บังคับ ประกาศและ
ระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง หรือหนวยงาน
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลนี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล
เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของ
ตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควร
จัดตั้ งมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล จํานวน ๙ แห ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล เพื่ อให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหผูสําเร็จ
การอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

