
๑

(ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      

พ.ศ. ....”
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  เฉพาะที่เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขตทองที่ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย       

โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางประจําของ

สวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕  ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ

ตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอ่ืน

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรักษาการ   
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗  ใหมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงที่เนน
การปฏิบัติ ทําการสอน ผลิตครูวิชาชีพ ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทาง เปนโอกาส
ทางการศึกษาในการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย ทําการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยมุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู เพียบพรอมดวย
สติปญญาและจริยธรรม เปนผูใฝรู มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสํานึกรับผิดชอบ



๒

ตอสวนรวม
มาตรา ๘ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง
๑ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
๒ ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
๓ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ อันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔ ความโปรงใส ความถูกตอง การตรวจสอบได และความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม
๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
๖ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
สํานักงานอธิการบดี

(๓) สํานักงานวิทยาเขต
(4) คณะ
(5) วิทยาลัย
(6) สถาบัน
(7) สํานัก
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ อีกได
มาตรา 10  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา 9 ใหทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมสวนงานใหกําหนดฐานะ        
และภาระหนาที่ของสวนงานนั้นดวย

การจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา 9 ใหทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย

มาตรา 11 ภายใตวัตถุประสงคมาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน
เขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งแกผูสําเร็จ
การศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนนั้นได

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 12  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศได    
โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ งชั้นใด รวมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได



๓

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 13  กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงาน
มหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน    
กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

มาตรา  14  มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตางๆ ตามวัตถุประสงคตามที่ระบุ          
ไวในมาตรา 7 อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง

(1) ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน        
จําหนาย และกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือมีทรัพยสิทธิตางๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

การจําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหเชาซื้อ อสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยใหกระทําไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา 17 ที่มีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปล่ียนได

(2) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ คาปรับ และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับคาตอบแทนและคาบริการนั้น

(3) รวมมือกับหนวยงานอ่ืนไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองคกร หรือหนวยงาน
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ ในกิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7

(4) กูยืมเงิน ใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน 
รวมลงทุน หรือลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7

การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การรวมลงทุนหรือการลงทุน ถาเปน
จํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน

มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคลเพ่ือการรวมลงทุนหรือการลงทุนได
(5) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิจัยตางๆ
มาตรา 15  รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ คาปรับ และคาบริการตางๆของมหาวิทยาลัย
(5) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุน และจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย
(6) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุที่



๔

มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน รวมถึงที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  และที่ดิน       
ทีม่หาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหใชประโยชน

(7) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน
เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ 

สําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามกฎหมายวาดวย        

เงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ รายไดตามวรรคหน่ึงมีจํ านวนไม เ พียงพอสํ าหรับคาใชจ ายในการดํา เนินการ                  

ของมหาวิทยาลัย และคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได ใหรัฐบาล       
พึงจัดสรรเงินเพ่ิมเติม จัดหาแหลงเงินกู แหลงเงินทุน หรือดําเนินการอ่ืนใด ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด        
ใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินดังกลาวเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยในสัดสวนเดียวกัน เพ่ือเปนคาใชจาย
ดังกลาวใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยดวย

มาตรา 16  ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุ
ความข้ึนเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได

มหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
มาตรา 17  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือซื้อด วยเงินรายได       

ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอ่ืน ไมถือเปนที่ราชพัสดุ       
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

มาตรา 18  บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค     
ของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไวในมาตรา 7 และตามวัตถุประสงคซึ่งผูอุทิศเงินหรือทรัพยสินใหแกมหาวิทยาลัย
กําหนดไว

หมวด 2
การดําเนินการ

มาตรา 19  ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกา
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผูดํารงตําแหนง    

รองอธิการบดี
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผูดํารงตําแหนง

คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน      



๕

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกต้ังจากพนักงานมหาวิทยาลัย หรือขาราชการท่ี

มิใชผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) (๔) และ (๕) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร และ
สังคมศาสตร อยางนอยดานละหน่ึงคน และดานอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ         
ตาม (๑) และ (6) คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือก หรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (๕) 
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดหรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ
อธิการบดี

มาตรา 20  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (๔) (๕) และ(6)         
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้ง
ใหมอีกได

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 19  พนจากตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดถอน
(4) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 พนจากตําแหนง

กอนวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกหรือเลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูที่
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน

ในกรณีทีน่ายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือยัง
มิไดเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภา



๖

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือก หรือเลือกตั้ งกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง

การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 21 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ

โดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค
(2) วางระเบียบ ออกประกาศ ขอกําหนด กฎ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ  ออกประกาศ 
ขอกําหนด กฎ และขอบังคับสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได

(3) อนุมัติ ใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตร

(4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน    
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนงานของหนวยงานดังกลาว

(5) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซ่ึงสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันวิจัย
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา
(7) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ งใหดํารง

ตําแหนงอธิการบดี และดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ถอดถอนอธิการบดี
(8) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยพิเศษ
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการวิทยาลัย ผู อํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และศาสตราจารยเกียรติคุณ
(10) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง     

การกําหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนอยางอ่ืน การบรรจุ
และแตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การรองทุกขและการอุทธรณ        
การลงโทษของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย

(11) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจัดหารายได ออกขอบังคับและวางระเบียบตางๆ เกี่ยวกับ             
การบริหารงานการเงิน ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และการอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑4 เวนแต             
มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

(12) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุน หรือการรวม
ลงทุน

(13) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(14) แตงตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(15) แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูใน



๗

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(16) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการวิทยาลัย 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(17) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา 22  ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย 
(1) ประธานสภาวชิาการ ไดแก อธิการบดี
(2) กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีที่อธิการบดกีําหนดจํานวนไมเกินสามคน 

คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หัวหนาสวนงานที่รับผิดชอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภาวิชาการซึ่งสรรหาจากคณาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนง

เทียบเทาอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด จํานวนรวมไมเกินจํานวนกรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนงตาม (2)
(4) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหกคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ใหหัวหนาสวนงานที่รับผิดชอบงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ       

สภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 23 กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 22 (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สองป แตอาจไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงใหมไดอีก 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 22 (3) (๔) และ (๕)        

พนจากตําแหนงเม่ือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการในประเภทนั้น
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 22 (3) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระ            

และไดมีการสรรหาผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับการสรรหาอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยู         
ของผูซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 22 (3) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ             
แตยังมิไดสรรหากรรมการสภาวิชาการข้ึนใหม  ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่       
ตอไปจนกวาจะไดมีการสรรหากรรมการสภาวิชาการข้ึนใหม

มาตรา 24  สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณากําหนดหลักสูตรการสอน และการวดัผลการศึกษา เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(2) เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 



๘

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตร ตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืน     

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ เพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย
(๕) จัดหาวิธีการ การจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูใน

อํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๘) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา  25  ใหมีคณะกรรมการส ง เส ริมกิจการมหาวิทยาลั ยคณะหน่ึง  ประกอบดวย            

ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่เสนอแนะใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย 

และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ

ประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 26  ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวยประธานและกรรมการซ่ึงเลือกจาก
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 27  สภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ ดังตอไปน้ี
(1)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง    

ของมหาวิทยาลัย
(2)  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย
(3)  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
ก ตําแหนงวิชาการ ไดแก

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย



๙

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

ข ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดี
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
รองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต
ผูอํานวยการหนวยงานของสวนงานตามมาตรา 9
ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

ค ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับเช่ียวชาญ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตาม (ก ) (1) (2) หรือ (3) ใหนํามาตรา ๕๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม (ข) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะตาม (ค) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๙  ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคน
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย

มาตรา  ๓๐   อธิ การบ ดีนั้ นจะได ทรงพระกรุณา โปรด เกล า  ฯ  แต งตั้ ง โ ดยคํ าแนะนํ า                   
ของสภามหาวิทยาลัย จากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 3๑ วรรคหนึ่ง

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติ     

ตามมาตรา 3๑ วรรคหนึ่ง



๑๐

ผูชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 3๑ วรรคสอง
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย นอกจาก

การพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(1)  ตาย
(2)  ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกจากงาน เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง        

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๔)  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหถอดถอนตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
(๕)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖)  เปนบุคคลลมละลาย
(๗)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๓๑  อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทา

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว                 
ไมนอยกวาหาป

ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป                                                                              

มาตรา ๓๒ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ รวมทั้ง

นโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(2)  บริหารบุคลากร บริหารการเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไป    

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(3)  บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของ

มหาวิทยาลัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(4)  จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(5)  จัดหารายไดและทรัพยากรอ่ืนจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(6)  จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(7)  แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ

สํานัก รองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน หรือสํานัก               
(8)  เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(9)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ี    

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย



๑๑

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน         
ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมิได
มอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนผูรักษาการแทน

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง           
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 3๑ วรรคหน่ึง เปนผูรักษาการ
แทน

มาตรา  ๓๔   ในวิทยา เขตห น่ึง  ให มี สํ า นักงานวิทยา เขต  โดยมีรองอธิการบดีคนห น่ึง                     
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน        
ของวิทยาเขต ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย

มาตรา ๓๕  ในวิทยาเขตใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา   
วิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๖  คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีหนาที่ ดังตอไปน้ี
(1)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตใน

กิจการตางๆ ของวิทยาเขต
(2)  เสนอความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตตออธิการบดี
(3)  เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตตออธิการบดี
(4)  เสนอแนะการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต         

รวมทั้งการจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตออธิการบดี
(5)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๗  ในคณะ ใหมีคณบดเีปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และอาจมีรองคณบดี

คนหนึ่งหรือหลายคนตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมาย

คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘
คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน

สองวาระติดตอกันไมได
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  การแตงตั้ง คณบดีตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย
การรกัษาราชการแทนคณบดีใหนําความตาม 3๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘  คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทา        

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัย        



๑๒

หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา
สามป

มาตรา ๓๙  ในคณะหรือวิทยาลัยใหมีคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ประกอบดวย คณบดี
เปนประธานและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจหนาที่ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 4๐  คณะกรรมการประจําคณะ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1)  วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(3)  พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอตอสภา

วิชาการ
(5)  เสนอการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณในคณะตอสภาวิชาการ
(6)  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(7)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(8)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและ

หนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
(9)  ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา 4๑  ในกรณีที่มหาวิทยาลัย มีวิทยาลัย สถาบัน สํานักหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี 
และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามจํานวน
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได

คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการวิทยาลัย 
หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว
ตามวรรคหนึ่ง และการรักษาการแทนใหนําความในมาตรา 3๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 4๒  ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี หรือสํานักงานวิทยาเขต             
ใหมีผูอํานวยการสํานักงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสวนงานนั้น

การบริหารงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา 4๓  สวนงานของมหาวิทยาลัยที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ใหมีคณะกรรมการประจําสวน

งาน ประกอบดวยหัวหนาสวนงาน เปนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจหนาที่ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก

ตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา



๑๓

สวนงาน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 4๔  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ

สํานัก หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน หรือสํานัก ผูอํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต หรือผูอํานวยการหนวยงานของ
สวนงานจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหน่ึงตําแหนงในขณะเดียวกันมิได

กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต หรือผูอํานวยการหนวยงานของสวนงาน ใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสม
ปฏิบัติการในตําแหนงดังกลาวได

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงอยูหนึ่งตําแหนงแลว ใหรักษาการแทนตําแหนงอ่ืนไดอีกเพียง        
หนึ่งตําแหนง แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา 4๕  การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนด          
ใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาใด ใหผูรักษาการแทน ผูปฏิบัติการแทน หรือ
ผูปฏิบัติการในตําแหนง ทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น       
ในระหวางรักษาการแทน ปฏิบัติการแทน หรือปฏิบัติการในตําแหนง แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืนในคําส่ังมอบอํานาจ

หมวด 3
การประกันคุณภาพและการประเมิน

มาตรา 4๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา 4๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล
ตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

มาตรา ๔๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๙ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย     



๑๔

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด 4

การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา 5๐  ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงาน         

สวนที่สําคัญ มีบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สิน แสดงกิจการที่เปนอยูตามความเปนจริงและ
ตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายใน
ประจํา

มาตรา 5๑  ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย         
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี

มาตรา 5๒  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป

มาตรา 5๓  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบและเรียกสรรพเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ทางบัญชี
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการน้ีใหมีอํานาจถามสอบอธิการบดี หรือผูปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวของตามความจําเปน

มาตรา 5๔  ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพ่ือสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี

หมวด 5
การกํากับและดูแล

มาตรา 5๕  รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย
เปนการเฉพาะในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลั ยซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมี
หนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

มาตรา 5๖  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ

หมวด 6
ตําแหนงทางวิชาการ

มาตรา 5๗  คณาจารยของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(1)  ศาสตราจารย
(2)  รองศาสตราจารย
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(3)  ผูชวยศาสตราจารย
(4)  อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไป       

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘  ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ และพนจาก

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย  
ผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไป          
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๕๙  ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิ ได           
เปนคณาจารยของมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

มาตรา 6๐  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติ เหมาะสมและมิไดเปนคณาจารย         
ของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยเปนอาจารย
พิเศษได โดยคําแนะนําของคณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 6๑  บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการ
ดังกลาวเปนคํานําหนานามเพ่ือแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังตอไปน้ี
(1)  ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
(2)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
(3)  ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
(4)  รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
(5)  รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
(6)  ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
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(7)  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด 7

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ
มาตรา 6๒  ปริญญามี 3 ชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใหอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
มาตรา 6๓  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 6๔  สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับ

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา 6๕  สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดก็ได ดังนี้
(1)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง

ที่ไดรับปริญญาโทแลว
(2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่

ไดรับปริญญาตรีแลว
(3)  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี
(4)  ประกาศนียบัตรอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา หรือผูสําเร็จการฝกอบรม
มาตรา 6๖  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้นไมได

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใชปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา 6๗  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุย
ประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัย

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
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ประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด        

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานในมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนขอกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานในมหาวิทยาลัยตาม       

วรรคหนึ่งเพ่ือการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใชเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานในมหาวิทยาลัย ตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา และ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

มาตรา 7๐  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ
เคร่ืองแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบส่ิงดังกลาว โดยไมมีสิทธิที่จะใช 
หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้ นหนึ่งชั้นใด หรือมีตําแหนงใดใน
มหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนง
เชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ

มาตรา 7๑  ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ

(1)  ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ
มหาวิทยาลัย ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ

(2)  ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือ
ซึ่งทําเลียนแบบ

(3)  ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถหุรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๘ วรรคสอง

ถาผูกระทําความผิดตาม (1) เปนผูกระทําความผิดตาม (2) ดวย ใหลงโทษตาม (2) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (3) เปนความผิดอันยอมความได

บทเฉพาะกาล
มาตรา 7๒  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายไดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548      
ไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัตินี้ 



๑๘

มาตรา 7๓ ใหคณะกรรมการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมา        
ซึ่งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่ งองคประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหนําขอบังคับวา
ดวยการประชุมของคณะกรรมการขางตนซึ่งใชอยูตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
พ.ศ. 2548 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 7๔ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง       
ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน

มาตรา 7๕ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และหนวยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนสวนงานและหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยไปพลางกอน จนกวาจะไดมีประกาศมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9

ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการใหมีการศึกษาเพ่ือใหมีการจัดสวนงานหรือปรับโครงสรางใหม         
ใหเหมาะสมกับภารกิจ วัตถุประสงค ความมีประสิทธิภาพ และการประหยัด ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงป      
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ

มาตรา 7๖  ใหโอนบรรดาขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 มาเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามวรรคหน่ึง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ และใหขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังกลาว รับเงินเดือน คาจาง และ
เงินอ่ืน ๆ ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจาง
ประจํา และเงินอ่ืนที่เกี่ยวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
มาใชบังคับ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่นํ ากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางของสวนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ        
มาใชบังคับ แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ใหการดําเนินการ 
ในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย



๑๙

มาตรา 7๗  ขาราชการตามมาตรา 7๖ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแจงความจํานง

เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในหนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่แสดงความจํานง

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว       
เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยได ตั้งแตวันที่ผานการประเมินโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง 
กําหนดเวลาตาม (๒) ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลเขาทํางานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีอัตรา
ที่จะบรรจุทํางานได เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได ตั้งแตวันที่ผานการประเมินโดยไมตอง
ทดลองปฏิบัติงาน 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดยื่นแสดงเจตนา
แลวจะถอนมิได 

มาตรา ๗๘ ขาราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7๗ ใหไดรับ
เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๙ ขาราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7๗ ใหถือวา      
เปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ขาราชการซ่ึงเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิกตอไปได 
แมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการ 
เชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวนไมตอง
อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ

มาตรา 8๐ ลูกจางประจําตามมาตรา 7๖ ใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในหน่ึงป นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจางเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่แสดงความ
จํานง 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดยื่นแสดงเจตนา



๒๐

แลวจะถอนมิได
มาตรา 8๑ พนักงานราชการตามมาตรา 7๖ ผูใด
(๑) ไดรับการจางดวยคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
(๒) ไดรับการจางดวยคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
มาตรา 8๒ สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือ

ตําแหนงอ่ืนใดของขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่โอนมาตามมาตรา ๗๖ หรือเปล่ียนสถานภาพตาม    
มาตรา ๗๗ และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางประจําที่มีอยูเดิม มิใหเสียไปเพราะเหตุที่โอนหรือเปลี่ยน
สถานภาพหรือไมเปล่ียนสถานภาพ

มาตรา 8๓  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งดํารงตําแหนงยังไมครบวาระ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะ
ครบวาระ

ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนา
สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอยู ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งดํารงตําแหนงยังไมครบวาระ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวา    
จะมีการประกาศสวนงานในมาตรา ๙ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึง  และวรรคสอง คงดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะพนจากตําแหนง

ถาบุคคลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม เปนขาราชการตองเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หากไม
ประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนงดังกลาว

เมื่อไดเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคส่ี ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๗๙ และ
มาตรา 8๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 8๔  การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการวิทยาลัย 
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหนับวาระ
การดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก

มาตรา  8๕   ให ผู ซึ่ ง เปนศาสตราจารย  ศาสตราจารย พิ เศษ  ศาสตราจารย เกียรติคุณ                  
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย  หรืออาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 อยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย หรือ
อาจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 



๒๑

มาตรา 8๖ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวางลง          
ไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอน อัตราตําแหนง
และเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงิน เดือน คาจางประจํา และ
เงินอ่ืนที่เกี่ยวของซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นมาเปนของมหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอนงบประมาณดังกลาว
เปนการโอนงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา 8๗ การออกระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด ขอบังคับ หรือการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง  หรือหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ        
ตามวรรคหนึ่งใหนําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 เฉพาะที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ –  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ปจจุบันการพัฒนาการทางดานการศึกษา วิจัย 
วิทยาศาสตร และนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมากและอยางรวดเร็วซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองพัฒนาระบบบริหารและการจัดการใหมีความคลองตัว แตระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ยังขาด
ความคลองตัวและเปนอุปสรรคตอการผลิตกําลังคนระดับสูง การวิจัยและการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จําเปนตองปรับเปล่ียนระบบบริหารใหเปนอิสระและมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือใหระบบ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มที่ สมควรเปลี่ยน
ฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจากการเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ         
ที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับดูแลของรัฐบาล จึงจําตองตราพระราชบัญญัตินี้


