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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ที ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระราชบัญญัติ น6 ี มี บทบัญญัติ บางประการเกี ย วกับการจํากัดสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ ค คล
ซึ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข6 ึ นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี6
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน6 ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน6 ี ให้ใช้บงั คับตั6งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
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(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน6 ี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการซึงปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็ นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติน6 ี และเป็ นนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มีฐานะเป็ นหน่ วยงานในกํากับของรัฐ ซึ งไม่เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็ นรัฐวิสาหกิ จตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอืน
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน6 ี
หมวด ๑
บททัว ไป
มาตรา ๗ มหาวิ ท ยาลัย เป็ นสถานศึ ก ษาสมบู ร ณ์ แ บบทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั6น สู ง
มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั6นสูง ทําการวิจยั เพือความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมเป็ นส่ ว นรวม บริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ทะนุ บ ํา รุ ง และส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
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มาตรา ๘ การดํา เนิ น การเพื อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๗ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย
ให้ความสําคัญและคํานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความมีเสรี ภาพและความเป็ นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ
(๔) ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ รวมทั6งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารและการจัดการ
(๖) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี6
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย
(๓) ส่วนงานวิชาการ
(๔) ส่วนงานอืน
การจัดตั6ง การรวม และการยุบเลิกส่ วนงานของมหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ให้ทาํ เป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนิ นการตามวรรคสองต้องคํานึ ง ถึ ง คุ ณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ
การลดความซํ6าซ้อน และการเพิมประสิ ทธิภาพในการบริ หารเป็ นสําคัญ
มาตรา ๑๐ การแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัย และการกําหนดอํานาจและหน้าทีของแต่ละ
ส่วนงานให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที บริ หารและธุ รการ ขึ6 นตรงต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยให้มีหวั หน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูบ้ ริ หารสํานักงาน
มาตรา ๑๒ ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั6นสู งหรื อ
สถาบันอืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมี อาํ นาจให้ปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตร
ชั6นใดชั6นหนึงแก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั6นได้
การรั บสถานศึ กษาชั6นสู งหรื อสถาบันอื นเข้าสมทบ หรื อการยกเลิ กการสมทบ ให้ท าํ เป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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การควบคุ ม สถานศึ กษาชั6นสู ง หรื อสถาบันอื นที เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ ภายใต้ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามมาตรา ๗ มหาวิ ท ยาลัย จะจัด การศึ ก ษาร่ ว มกับ
สถานศึกษาชั6นสู งหรื อสถาบันอืนในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อขององค์การระหว่างประเทศก็ได้
และมีอาํ นาจให้ปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตรชั6นใดชั6นหนึ งร่ วมกับสถานศึกษาชั6นสู งนั6น
แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึง ให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในฐานะข้าราชการ
บํานาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตดั สิ ทธิ ทีจะ
ประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจและหน้าทีกระทําการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้
ในมาตรา ๗ อํานาจและหน้าทีเช่นว่านี6ให้รวมถึง
(๑) ซื6 อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื6 อ ให้เช่าซื6 อ แลกเปลียน จําหน่าย
ทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิ ทธิI มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรื อมีทรัพยสิทธิ
ต่าง ๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ท6 งั ภายในและภายนอกราชอาณาจักร
รวมทั6งรับเงินหรื อทรัพย์สินทีมีผอู้ ุทิศให้
การจําหน่ายหรื อแลกเปลียนอสังหาริ มทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริ มทรัพย์
ทีได้มาตามมาตรา ๑๘
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ ง ค่าตอบแทน เบี6ยปรับ และค่าบริ การในการให้บริ การภายใน
อํานาจและหน้าทีของมหาวิทยาลัย รวมทั6งทําความตกลงและกําหนดเงือนไขเกียวกับค่าตอบแทนและ
ค่าบริ การนั6น
(๓) ร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานอื น ไม่ ว่า จะเป็ นของรั ฐ หรื อ ของเอกชน หรื อ กับ องค์ก ารหรื อ
หน่วยงานต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ ในกิจการทีเกียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
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(๔) กู้ยื ม เงิ น และให้ กู้ยื ม เงิ น โดยมี ห ลัก ประกัน ด้ว ยบุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์สิ น และร่ ว มลงทุ น
หรื อลงทุน ทั6งนี6 เพือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิ น การให้กู้ยืมเงิ นการร่ วมลงทุ น หรื อการลงทุ นถ้าเป็ นจํานวนเงิ นเกิ นวงเงิ นที
รัฐมนตรี กาํ หนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อน
(๕) ออกพันธบัตรเพือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) กําหนดค่าตอบแทน หรื อค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั6งสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์อย่างอืน
ให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิ งานในมหาวิทยาลัย ทั6งนี6 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กาํ หนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
(๗) จัดให้มี กองทุ นเพือกิ จการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริ หาร
กองทุนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือง
(๙) ปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และทีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยทีราชพัสดุ
(๑๐) จัดตั6งหรื อร่ วมกับบุ คคลอื นจัดตั6งองค์กรที เป็ นนิ ติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรื อร่ วม
ลงทุนกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด เพือดําเนิ นกิจการที เกียวกับหรื อต่อเนื องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
หรื อนําผลการค้นคว้าและวิจยั ไปเผยแพร่ หรื อหาประโยชน์ เพือเป็ นรายได้ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีดงั นี6
(๑) เงินอุดหนุนทัว ไปทีรัฐบาลจัดสรรให้เป็ นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินทีมีผอู้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนทีรัฐบาลหรื อมหาวิทยาลัยจัดตั6งขึ6น และรายได้หรื อผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ ง ค่าตอบแทน เบี6ยปรับ และค่าบริ การต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรื อผลประโยชน์ทีได้มาจากการดําเนิ นการตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๑๐) และ
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๖) รายได้หรื อผลประโยชน์ทีได้มาจากการใช้ทีราชพัสดุ หรื อจัดหาประโยชน์ในทีราชพัสดุ
ซึงมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล จัดการ หรื อใช้ประโยชน์
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(๗) รายได้หรื อผลประโยชน์อืน
เงินอุดหนุนทัว ไปตาม (๑) นั6น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็ นจํานวนทีเพียงพอ
สําหรั บค่าใช้จ่ายที จาํ เป็ นในการดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการ
อุดมศึกษาทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ทีรัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อืนใด
ให้แก่ขา้ ราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทัว ไปเพิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัย
ในสัดส่วนเดียวกันเพือเป็ นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็ นรายได้ทีตอ้ งนําส่ งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในกรณี ทีรายได้ตามวรรคหนึ งมี จาํ นวนไม่ พอเพีย งสําหรั บค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการของ
มหาวิทยาลัย และค่าภาระต่าง ๆ ที เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงิ นจากแหล่งอืนได้
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทัว ไปเพิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็ นของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ มหาวิ ท ยาลัย ต้อ งส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ผู้ที ม หาวิ ท ยาลัย รั บ เข้า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริ งให้มีโอกาสเรี ยนจนสําเร็ จปริ ญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผูใ้ ดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริ ง ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ทีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ทีมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผอู้ ุทิศให้ หรื อได้มาโดยการ
ซื6อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรื อแลกเปลียนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรื อได้มาด้วยวิธีอืน
ไม่ถือเป็ นทีราชพัสดุ และให้เป็ นกรรมสิ ทธิIของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทีใช้เพือประโยชน์เกียวกับการศึกษา การวิจยั และ
การบริ การทางวิชาการโดยตรง ไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดีท6 งั ปวง รวมทั6งการบังคับทางการ
ปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรื อระยะเวลาในการครอบครองขึ6นเป็ นข้อต่อสู้กบั มหาวิทยาลัย
ในเรื องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๒๐ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพือบรรลุวตั ถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
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เงินและทรัพย์สินทีมีผูอ้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงือนไขทีผอู้ ุทิศให้กาํ หนดไว้
แต่ถา้ มีความจําเป็ นต้องเปลียนแปลงเงือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผูอ้ ุทิศให้
หรื อทายาท หากไม่มีทายาทหรื อทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๒๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึงจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนสิ บห้าคน ซึงจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั6งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม มหาวิ ท ยาลัย ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๕) กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จํา นวนสามคน ซึ ง เลื อ กจากรองอธิ ก ารบดี ห นึ ง คนและ
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๔๐ สองคน
(๖) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย จํา นวนสี ค น ซึ ง เลื อ กจากคณาจารย์ป ระจํา สามคนและ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีมิใช่คณาจารย์ประจําหนึงคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๒) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั6งนี6 ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒)
จากรายชือทีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึงคน
คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ตาม (๕) และ (๖)
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ งเป็ นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้หรื อเมือไม่มีผดู้ าํ รงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
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เมื อ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่ อ าจปฏิ บัติ หน้า ที หรื อไม่ มี ผูด้ าํ รงตําแหน่ ง อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ งทําหน้าทีแทน
นายกสภามหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั6งรองอธิ การบดี คนหนึ งเป็ นเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยและจะแต่งตั6ง
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยก็ได้
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องไม่กระทํากิจการใด
ทีมีประโยชน์ขดั แย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นเพือ
ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ
มาตรา ๒๓ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๕)
และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งหรื ออาจ
ได้รับเลือกใหม่อีกได้
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๓ นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๔) สภามหาวิ ท ยาลัย มี ม ติ ว่ า บกพร่ อ งต่ อ หน้า ที มี ค วามประพฤติ เ สื อ มเสี ย หรื อ หย่อ น
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั6น
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก
(๗) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๘) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณี ทีตาํ แหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัย หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
และยังมิได้ดาํ เนินการให้ได้มาซึงนายกสภามหาวิทยาลัย หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งทีว่าง
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าทีมีอยู่
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ในกรณี ทีนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๕)
หรื อ (๖) พ้นจากตําแหน่ งก่ อนครบวาระ ให้ ด ําเนิ นการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรื อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) หรื อ (๖) แทน
แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิ บวันจะไม่ดาํ เนิ นการสรรหาหรื อเลือกใหม่ก็ได้ และเมื อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6ง
หรื อ แต่ ง ตั6ง ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง แทนแล้ว ให้ผู้ซ ึ ง ได้รั บ แต่ ง ตั6ง อยู่ใ นตํา แหน่ ง เท่ า กับ วาระที เ หลื อ อยู่
ของผูซ้  ึงตนแทน
ในกรณี ทีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๕) หรื อ (๖)
พ้นจากตําแหน่ ง ตามวาระ แต่ ย งั มิ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตั6ง นายกสภามหาวิ ทยาลัย
หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรื อแต่งตั6งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑
(๕) หรื อ (๖) ขึ6 นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ งพ้นจากตําแหน่ ง
ปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรื อแต่งตั6งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕)
หรื อ (๖) ขึ6นใหม่ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๕ สภามหาวิทยาลัยมีอาํ นาจและหน้าทีกาํ กับดูแลกิจการทัว ไปของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะมีอาํ นาจและหน้าที ดังนี6
(๑) กําหนดนโยบายและอนุ ม ัติ แ ผนพัฒ นาของมหาวิ ทยาลัย เกี ย วกับ การดํา เนิ นการตาม
วัตถุประสงค์
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยสิ ทธิ และสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๓) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอืน ๆ ทีเกียวกับการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ อกข้อบังคับและระเบียบสําหรับส่ วนงานนั6น
เป็ นเรื อง ๆ ไปก็ได้
(๔) อนุ ม ัติ ก ารเปิ ดสอนและหลัก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานที ก ํา หนด
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั6งการยุบ รวม เปลียนแปลง และยกเลิกหลักสูตร
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(๕) อนุมตั ิการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่ วม หรื อการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษา
ร่ วมของสถาบันการศึกษาชั6นสูง และสถาบันวิจยั อืน
(๖) อนุ มตั ิการให้ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั6นสู ง ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา
และประกาศนียบัตร รวมทั6งอนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิI
(๗) อนุมตั ิการจัดตั6ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั6งการแบ่งหรื อ
ปรับปรุ งหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว
(๘) อนุมตั ิการจัดตั6งองค์กรทีเป็ นนิติบุคคล เพือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกําหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว
(๙) อนุมตั ิการตั6งงบประมาณรายรับ และอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๐) พิจารณาดํา เนิ น การเพื อทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตั6ง และพิ จารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ อธิ ก ารบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๑) แต่งตั6งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตําแหน่ งทางวิชาการทีเรี ยกชื ออย่างอืน รองอธิ การบดี
และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐
(๑๒) แต่งตั6งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริ มมหาวิทยาลัย
(๑๓) รับรองรายงานกิจการประจําปี ของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั6นต่อรัฐมนตรี
(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๑๕) แต่งตั6งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ งเพือกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในอํานาจหน้าทีของสภามหาวิทยาลัย รวมทั6งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ
หรื อบุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๖) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนเกียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยทีมิได้ระบุให้เป็ นหน้าทีของผูใ้ ดโดยเฉพาะ
ให้ส ภามหาวิ ท ยาลัย แถลงให้ ผูป้ ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย ทราบถึ ง ผลการดํา เนิ น การของ
สภามหาวิทยาลัยในรอบปี ที ผ่านมาและนโยบายในการดําเนิ นการสําหรั บช่ วงต่ อไปอย่างน้อยปี ละ
หนึงครั6ง
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มาตรา ๒๖ ให้มี ส ภาวิ ช าการ ประกอบด้ว ย อธิ ก ารบดี เ ป็ นประธานสภาวิ ช าการและ
กรรมการอีกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าคนแต่ไม่เกินยีส ิ บห้าคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ กรรมการสภาวิช าการมี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสองปี แต่อาจได้รั บ
เลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึง กรรมการสภาวิชาการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสภาวิชาการ
ในกรณี ที ก รรมการสภาวิ ช าการพ้น จากตําแหน่ ง ก่ อ นครบวาระและได้มี การเลื อ กผูด้ าํ รง
ตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผซู้  ึงได้รับเลือกอยูใ่ นตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระทีเหลืออยูข่ องผูท้ ีตนแทน
ในกรณี ทีกรรมการสภาวิช าการพ้นจากตําแหน่ ง ตามวาระ แต่ ย งั มิ ได้เลื อกกรรมการสภา
วิชาการขึ6นใหม่ ให้กรรมการสภาวิชาการซึงพ้นจากตําแหน่งปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการขึ6นใหม่
มาตรา ๒๘ สภาวิชาการมีอาํ นาจและหน้าที ดังนี6
(๑) กลัน กรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุ มตั ิ การเปิ ดสอนและหลักสู ตร
การศึกษา รวมทั6งการยุบ รวม เปลียนแปลง และยกเลิกหลักสูตร
(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่ วม หรื อการยกเลิก
การสมทบ การจัดการศึกษาร่ วมของสถาบันการศึกษาชั6นสูง และสถาบันวิจยั อืน
(๓) เสนอการให้ปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั6นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา
และประกาศนียบัตร
(๔) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื องเกียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกียวกับการแต่งตั6งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และตําแหน่งทางวิชาการทีเรี ยกชืออย่างอืนต่อสภามหาวิทยาลัย
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(๖) เสนอแนะวิ ธี ก ารอัน จะทํา ให้ ก ารศึ ก ษา การวิ จัย การให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน
การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อมให้เจริ ญยิงขึ6นต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(๗) แต่งตั6งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ ง เพือกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในอํานาจและหน้าที ของสภาวิชาการ รวมทั6งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ
หรื อบุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ
(๘) รายงานการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าปี ละสองครั6ง
(๙) เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาแก่อธิ การบดี และปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามที สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
มาตรา ๒๙ การประชุมและวิธีดาํ เนินงานของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ งมีอาํ นาจและ
หน้าทีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริ หารงานบุคคล การกําหนด
เงินเดือนและค่าจ้าง สิ ทธิ ประโยชน์ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั6งให้มีอาํ นาจแต่งตั6งคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ งเพือกระทํา
การใด ๆ อันอยูใ่ นอํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่ ง ตลอดจนการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คล ให้เป็ นไปตามข้อบัง คับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึง มีอาํ นาจและหน้าที ดังนี6
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สัง ลงโทษ
(๓) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย เรื อ งที ผูร้ ้ อ งทุ ก ข์ถู ก สั ง ให้อ อกจากงานด้ว ยเหตุ ใ ด ๆ หรื อ เห็ น ว่ า
ผูบ้ ังคับบัญชาใช้อาํ นาจและหน้าที ปฏิ บัติต่อตนโดยไม่ ถูกต้อง หรื อไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรื อมีการปฏิบตั ิไม่เป็ นธรรมต่อตน

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

เมือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็ นประการใดแล้ว ให้อธิ การบดี
สัง การให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และให้ถือว่าเป็ นทีสิ6นสุด
องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่ ง ตลอดจนการประชุ มของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยคณะหนึ ง มีหน้าทีให้คาํ แนะนําและ
คําปรึ กษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริ มการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั6ง วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้นจาก
ตําแหน่ งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ ให้ มี ส ภาพนั ก งาน ประกอบด้ว ย ประธานสภาพนั ก งานคนหนึ ง และ
กรรมการซึงเลือกตั6งจากพนักงานมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั6ง วาระการดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการ การดําเนิ นงานตลอดจนการประชุมของสภา
พนักงาน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ สภาพนักงานมีอาํ นาจและหน้าที ดังนี6
(๑) เสนอแนะและให้ค าํ ปรึ กษาแก่ สภามหาวิทยาลัย และอธิ การบดี ในการบริ หารกิ จการ
ทั6งปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน
(๓) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยหรื ออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ให้มี อธิ การบดี เป็ นผูบ้ ัง คับบัญชาสู ง สุ ดและรั บผิด ชอบการบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิ การบดีหรื อผูช้ ่วยอธิ การบดี หรื อจะมีท6 งั รองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดี
ตามจํานวนทีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพือทําหน้าทีและรับผิดชอบตามทีอธิการบดีมอบหมายก็ได้
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มาตรา ๓๖ อธิการบดีน6 นั จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งจากผูม้ ีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๗ และตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย อธิ การบดีมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสี ปี
และจะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึง อธิการบดีพน้ จากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗
(๔) ถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก
(๕) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๘) สภามหาวิ ท ยาลัย มี ม ติ ว่ า บกพร่ อ งต่ อ หน้า ที มี ค วามประพฤติ เ สื อ มเสี ย หรื อ หย่อ น
ความสามารถ
รองอธิ การบดี น6 นั ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั6งจากผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี
ผูช้ ่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั6งจากบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗
เมืออธิการบดีพน้ จากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดีพน้ จากตําแหน่งด้วยและ
ให้นาํ ความในวรรคสองมาใช้บงั คับกับผูด้ าํ รงตําแหน่งรองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดีดว้ ยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ อธิ การบดี รองอธิ การบดี และผูช้ ่ วยอธิ การบดี ตอ้ งมี คุณสมบัติ สําเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอืนทีสภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทาํ การสอน
หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี ปีในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอืนที
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารอืนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสี ปี
มาตรา ๓๘ อธิ การบดีเป็ นผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัยในกิ จการทั6งปวง และโดยเฉพาะให้มี
อํานาจและหน้าที ดังนี6
(๑) บริ หารกิ จการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ
รวมทั6งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
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(๒) ควบคุ ม ผูป้ ฏิ บัติง านในมหาวิทยาลัย การเงิ น พัส ดุ สถานที และทรั พย์สิ นอื นของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) บรรจุ แต่งตั6ง และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั6งดําเนิ นการบริ หารงานบุคคล
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) ดําเนิ นการเพือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแผนงาน รวมทั6งติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงาน รวมทั6งดําเนิ นการให้มีการประเมินผลการดําเนิ นงาน
ของส่วนงานและพนักงานมหาวิทยาลัย
(๖) จัดหารายได้และทรั พยากรอืนจากแหล่งต่าง ๆ เพือสนับสนุ นการดําเนิ นภารกิ จของ
มหาวิทยาลัยเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๘) แต่งตั6งและถอดถอนผูช้ ่วยอธิการบดีและรองหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอรายงานประจําปี เกียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณี ทีผูด้ าํ รงตําแหน่ งอธิ การบดีไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้รองอธิ การบดี
เป็ นผูร้ ักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีทีอธิการบดีมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีทีมีอาวุโสสูงสุดเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ในกรณี ทีไม่มีผูด้ าํ รงตําแหน่ งอธิ การบดี หรื อไม่มีผูร้ ักษาการแทนอธิ การบดี ตามวรรคหนึ ง
หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั6งบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗
เป็ นผูร้ ักษาการแทนอธิการบดี
ในกรณี ทีสภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั6งรองอธิ การบดี หรื อมีการแต่งตั6งรองอธิ การบดี แล้ว
แต่ ร องอธิ ก ารบดี ไ ม่ อ าจปฏิ บัติ ห น้า ที ไ ด้ ให้อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั6ง คณาจารย์ป ระจํา ของมหาวิ ท ยาลัย
ผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ เป็ นผูร้ ักษาการแทนรองอธิการบดี
ให้ผรู้ ักษาการแทนมีอาํ นาจและหน้าทีเช่นเดียวกับผูซ้  ึงตนแทน
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ในกรณี ทีมีกฎหมายอืนแต่งตั6งให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งอธิ การบดีเป็ นกรรมการโดยตําแหน่งหรื อให้
มี อาํ นาจและหน้าที อย่างใด ให้ผูร้ ั กษาการแทนเป็ นกรรมการหรื อมี อาํ นาจและหน้าที เช่ นเดี ย วกับ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งนั6นในขณะรักษาการแทนด้วย
มาตรา ๔๐ ในส่ วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ให้มีหัวหน้าส่ วนงานเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
และรั บ ผิ ด ชอบงานของส่ ว นงาน และจะให้มี ร องหั ว หน้า ส่ ว นงานเพื อ ทํา หน้า ที แ ละรั บ ผิ ด ชอบ
ตามทีหวั หน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
ชือตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ ส่ ว นงานของมหาวิท ยาลัย แต่ ละส่ ว นงาน อาจมี ค ณะกรรมการอํา นวยการ
ประจําส่วนงาน และคณะกรรมการบริ หารประจําส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ด้วยก็ได้
องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจและหน้าที วาระการดํารงตําแหน่ ง
การพ้น จากตํา แหน่ ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ ง ตลอดจนการจัด ระบบ
การบริ หารงานในส่วนงาน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ให้มีการสรรหาบุคคลเพือแต่งตั6งเป็ นอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๔๐
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๓ การรั ก ษาการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิ บัติก ารแทน ตลอดจนการมอบ
อํานาจช่วงให้ปฏิบตั ิการแทนของผูด้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณี ทีมีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง หรื อมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั6งหรื อกําหนดให้
ผูด้ าํ รงตําแหน่งใดเป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อมีอาํ นาจและหน้าทีอย่างใด ให้ผรู้ ักษาการแทนหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิการแทนทําหน้าทีกรรมการ อนุกรรมการ หรื อมีอาํ นาจและหน้าทีเช่นเดียวกับผูด้ าํ รงตําแหน่ง
นั6นในระหว่างทีรักษาการแทนหรื อปฏิบตั ิการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผมู้ อบอํานาจจะกําหนดไว้
เป็ นอย่างอืนในคําสัง มอบอํานาจ
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หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประเมินส่ วนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาทีกาํ หนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรี ยนการสอนและ
การวัดผลตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาทีสภามหาวิทยาลัยกําหนด แล้วรายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาตามมาตรา ๒๕ (๔)
มาตรา ๔๗ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยทีมีมาตรฐาน
และเป็ นธรรม และต้องให้โอกาสผูไ้ ม่ผา่ นการประเมินในการปรับปรุ งตนเองและอุทธรณ์ รวมทั6งต้อง
จัดให้มีกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสม ทั6งด้านการ
ปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทีสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนาให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการบริ หารซึ งแต่งตั6งโดยสภามหาวิทยาลัยเพือ
ประเมินผลการบริ หารงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐
องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจและหน้าที วาระการดํารงตําแหน่ ง
การพ้นจากตําแหน่ ง และวิ ธี การดําเนิ นการของคณะกรรมการประเมิ นผลการบริ หารให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั6งนี6 ให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๒)
เป็ นกรรมการประเมินผลการบริ หารเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทั6งหมด

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซ ึงระบบบัญชีอนั ถูกต้อง แยกตามประเภทงาน
ส่วนทีสาํ คัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สิ นทรัพย์ และหนี6 สิน ทีแสดงกิจการทีเป็ นอยูต่ าม
ความเป็ นจริ งและตามทีควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็ นทีมาของรายการนั6น ๆ และ
ให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็ นประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป
มาตรา ๕๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผูส้ อบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ6นปี บัญชี
วันเริ มและวันสิ6นปี บัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ให้สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นหรื อบุ ค คลภายนอกซึ ง สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั6งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทาํ
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี บัญชี
มาตรา ๕๒ ผูส้ อบบัญชี ของมหาวิทยาลัยมี อาํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้องของมหาวิทยาลัย เพือการนี6 ให้มีอาํ นาจสอบถามอธิ การบดีและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในมหาวิ ท ยาลัย และเรี ย กให้ส่ ง สรรพสมุ ด บัญ ชี และเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ ที เ กี ย วข้อ งของ
มหาวิทยาลัยเป็ นการเพิมเติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๕๓ ให้ผสู้ อบบัญชีของมหาวิทยาลัยทํารายงานผลการสอบบัญชี และการเงินเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึงร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ6 นปี บัญชี เพือสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๕๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการดําเนิ นการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
มาตรา ๕๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ นผู้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ สู ง ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๖ รัฐมนตรี มีอาํ นาจและหน้าทีกาํ กับและดูแลโดยทัว ไป ซึ งกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องมหาวิ ท ยาลัย และให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรั ฐ บาลหรื อ มติ
คณะรัฐมนตรี ทีเกียวกับมหาวิทยาลัยเป็ นการเฉพาะ ในกรณี ทีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนิ นกิจการ
ของมหาวิ ท ยาลัย ซึ ง อาจเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ส่ ว นรวม ให้รั ฐ มนตรี เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
เมือคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยเป็ นประการใดแล้วให้ผเู้ กียวข้องมีหน้าทีตอ้ งปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๗ บรรดาเรื องทีมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติน6 ี
ให้รัฐมนตรี เป็ นผูเ้ สนอ
หมวด ๖
ตําแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๕๘ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตาํ แหน่งทางวิชาการ ดังนี6
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์น6 นั จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย อาจกําหนดให้มีตาํ แหน่ งทางวิชาการที เรี ยกชื ออย่างอืนอีกได้โดยทําเป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั6งและถอดถอนผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซ ึงมีความรู้ความสามารถและความชํานาญพิเศษและพ้นจากตําแหน่ง
ไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั6งให้เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาทีศาสตราจารย์
ผูน้ 6 นั มีความเชียวชาญเพือเป็ นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั6งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั6น จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัย
คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์แ ละวิธี การแต่ ง ตั6ง และถอดถอนศาสตราจารย์พิ เศษให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั6งผูซ้  ึ งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิได้เป็ นคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัย เป็ นรองศาสตราจารย์พิเศษหรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษได้
อธิ การบดีอาจแต่งตั6งผูซ้  ึ งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิได้เป็ นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
เป็ นอาจารย์พิเศษได้โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน
คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั6ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์พิ เ ศษ ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๒ บุคคลใดได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเ ศษ หรื อได้รั บแต่ ง ตั6ง ให้ดาํ รงตํา แหน่ ง ศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรื อตําแหน่ งทางวิชาการทีเรี ยกชื อ
อย่างอื นตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม ให้มี สิทธิ ใช้ตาํ แหน่ ง ทางวิช าการดัง กล่าวเป็ นคํานําหน้านาม
เพือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คาํ นําหน้านามตามความในวรรคหนึง ให้ใช้อกั ษรย่อ ดังนี6
(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อกั ษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อกั ษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อกั ษรย่อ
รศ. (พิเศษ)

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

(๖) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ
ผศ.
(๗) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อกั ษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คาํ นําหน้านามและการใช้อกั ษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการทีเรี ยกชือ
อย่างอืน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
ปริ ญญาและเครื องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๓ ปริ ญญามีสามชั6น คือ
ปริ ญญาเอก เรี ยกว่า
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ใช้อกั ษรย่อ
ด.
ปริ ญญาโท เรี ยกว่า
มหาบัณฑิต
ใช้อกั ษรย่อ
ม.
ปริ ญญาตรี เรี ยกว่า
บัณฑิต
ใช้อกั ษรย่อ
บ.
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจให้ปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาทีมี
การสอนในมหาวิทยาลัย และร่ วมให้ปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตรในสาขาวิชาที มีการ
จัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาชั6นสูงอืนในประเทศ หรื อต่างประเทศ หรื อขององค์การระหว่างประเทศ
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตรชั6นใด รวมทั6งการใช้
อักษรย่อ สํา หรั บ สาขาวิ ช านั6นอย่างไร ให้เป็ นไปตามข้อ บัง คับของมหาวิทยาลัย และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดให้ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ชั6นปริ ญญาตรี ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึง หรื อปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีประกาศนี ยบัตร
บัณฑิตชั6นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดก็ได้ ดังนี6
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั6นสูง ออกให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ ง
ภายหลังจากทีได้รับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าปริ ญญาโทแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บัต รบัณฑิ ต ออกให้แ ก่ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ ง
ภายหลังจากทีได้รับปริ ญญาตรี แล้ว

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) อนุ ปริ ญญา ออกให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ งก่อนถึงขั6นได้รับ
ปริ ญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอืน ออกให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาหรื อวิจยั เฉพาะวิชา
มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจให้ปริ ญญากิตติมศักดิIแก่บุคคลซึงสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ ธรรมสมควรแก่ ป ริ ญ ญานั6น ๆ แต่ จ ะให้ ป ริ ญ ญาดัง กล่ า วแก่ ผู้ป ฏิ บัติ ง านใน
มหาวิทยาลัย ผูด้ าํ รงตําแหน่ งต่ าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรื อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน่งนั6นไม่ได้
ชั6น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิI ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็ นเครื องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั6นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา
และประกาศนี ยบัตร และอาจกําหนดให้มีครุ ยประจําตําแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุ ยประจําตําแหน่งผูบ้ ริ หาร หรื อครุ ยประจําตําแหน่งคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยก็ได้
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุ ยประจําตําแหน่ง ให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงือนไขอย่างใด
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา เครื องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรื อส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื องหมาย หรื อสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ งเพือการค้า หรื อการใช้สิ งดังกล่าวที
มิใช่ เพือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรื อกิ จการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจาก
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเครื องแบบ เครื องหมาย หรื อเครื องแต่งกายนักศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยทําเป็ นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๑ ผูใ้ ดใช้ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุ ยประจําตําแหน่ง เครื องแบบ เครื องหมาย
หรื อเครื องแต่งกายนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย หรื อสิ งใดทีเลียนแบบสิ งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิ ที
จะใช้ หรื อแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั6นสูง ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
อนุ ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร หรื อตําแหน่ งใดในมหาวิทยาลัยโดยทีตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพือให้
บุคคลอืนเชือว่าตนมีสิทธิ จะใช้หรื อมีวิทยฐานะหรื อตําแหน่งเช่นนั6น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทั6งจําทั6งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใ้ ด
(๑) ปลอม หรื อทําเลียนแบบซึงตรา เครื องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อส่ วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไม่วา่ จะทําเป็ นสี ใด หรื อทําด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อส่ วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรื อทําเลียนแบบ หรื อ
(๓) ใช้หรื อทําให้ปรากฏซึ งตรา เครื องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อส่ วนงาน
ของมหาวิทยาลัยทีวตั ถุหรื อสิ นค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๙
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทั6งจําทั6งปรับ
ถ้าผูก้ ระทําความผิดตาม (๑) เป็ นผูก้ ระทําความผิด ตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็ นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี6สิน เงินงบประมาณและรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเป็ นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติน6 ี
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มาตรา ๗๔ ให้ ข ้ า ราชการ ลู ก จ้ า งของส่ วนราชการ และพนั ก งาน ซึ งสั ง กั ด
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ตามพระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ใ นวัน ที
พระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับยังคงเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่ วนราชการ
และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบตั ิหน้าทีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติน6 ี
โดยให้ถือว่าการปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าว เป็ นการปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรื อการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะลูกจ้าง
ของส่วนราชการหรื อการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
เพือประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่ วนราชการและพนักงาน
ตามวรรคหนึ งให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็ นส่ วนราชการ และให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างของส่ วนราชการและ
พนักงานตามวรรคหนึ งได้รับเงิ นเดื อน ค่าจ้าง และเงินอืน ๆ ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิ กจ่ายจากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรทีจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอืนทีเกียวข้อง และให้นาํ
กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างของส่วนราชการหรื อข้อบังคับว่าด้วยการนั6นมาใช้บงั คับ แล้วแต่กรณี
สิ ทธิ ในการเลือนตําแหน่ งขึ6นเป็ นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อ
ตําแหน่ งอื นใดของข้าราชการหรื อพนักงานตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศทีเกียวข้อง
สิ ทธิ ในการเลือนระดับชั6นของลูกจ้างของส่ วนราชการหรื อพนักงานตามวรรคหนึ งให้เป็ นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการและระเบียบ หรื อประกาศทีเกียวข้อง
ในกรณี ทีตาํ แหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานตามวรรคหนึงตําแหน่งใด
ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยูก่ ่อนหรื อภายหลังวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับ ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั6นและให้
โอนอัตราตําแหน่ งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั6งงบบุคลากรทีจ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา และเงินอืนทีเกียวข้อง ซึงตั6งไว้สาํ หรับตําแหน่งนั6นไปเป็ นของมหาวิทยาลัย
และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็ นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
ให้ผซู้  ึงดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา
หรื อ หั ว หน้า ส่ ว นงานที เ รี ย กชื อ อย่า งอื น ที มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะหรื อ ภาควิ ช า เป็ นผู้บัง คับ บัญ ชา
ข้าราชการ ลูกจ้า งของส่ วนราชการ และพนักงานตามวรรคหนึ ง และให้มี อาํ นาจหน้าที ในฐานะ
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อธิ การบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้าส่ วนงานที
เรี ยกชื ออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอืน หรื อตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวข้อง
ในกรณี ทีนาํ กฎหมายว่าด้วยระเบี ย บข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาหรื อระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่ วนราชการมาใช้บังคับ แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติน6 ี
หรื อมี ก รณี ที ไม่ อ าจนํา มาใช้บัง คับได้ด้ว ยเหตุ ใ ด ๆ ให้ก ารดําเนิ นการในส่ ว นที ไ ม่ ส อดคล้องกับ
พระราชบัญญัติน6 ี หรื อในส่วนทีไม่อาจนํามาใช้บงั คับได้ เป็ นไปตามระเบียบทีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๗๕ ให้ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก
ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน หรื อหัวหน้าส่วนงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับ คงดํารงตําแหน่งอธิ การบดี
รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อหัวหน้าส่ วนงานทีเรี ยกชืออย่างอืน
ที มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะตามพระราชบัญ ญัติ น6 ี ต่ อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ ถ ้า บุ ค คลดัง กล่ าวเป็ น
ข้า ราชการของมหาวิ ท ยาลัย ต้อ งแสดงเจตนาเปลี ย นสถานภาพมาเป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติน6 ีภายในหนึงร้อยยีส ิ บวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับและเมือครบกําหนดเวลา
หนึงร้อยยีส ิ บวันแล้วไม่แสดงเจตนาเปลียนสถานภาพมาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พน้ จากตําแหน่ง
ดังกล่าว
ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งรองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก รองผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
หรื อรองหัวหน้าส่วนงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน หรื อหัวหน้าส่ วนงานทีเรี ยกชื อ
อย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะจะพ้นจากตําแหน่ง
ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าหัวหน้าภาควิชาจะพ้นจาก
ตําแหน่ง
มาตรา ๗๖ ให้ขา้ ราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ ง ทีสมัครใจ
จะเปลียนไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาเปลียนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็ น
หนังสื อต่ออธิการบดีหลังจากพระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับและเมือยืน แล้วจะถอนมิได้
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หากมิ ได้แ สดงเจตนาเปลียนสถานภาพตามวรรคหนึ ง ให้ถือว่าผูน้ 6 ันยังเป็ นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป
ในกรณี ทีบุคคลตามวรรคหนึ งแสดงเจตนาเปลียนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน6 ี ภายในหนึ งปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับ ให้บรรจุบุคคลนั6นเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งประเมิน
ในกรณี ทีบุคคลตามวรรคหนึงแสดงเจตนาเปลียนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง
ระยะเวลาตามวรรคสาม แต่ไม่เกินสามปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับให้มีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด แต่ในกรณี ทีเป็ นการ
สมัครใจเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเมือครบกําหนดเวลาสามปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ี
ใช้บงั คับ ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั6นจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอตั ราทีจะรับเข้า
ทํางานได้ให้ดาํ เนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลียนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕
และมาตรานี6ให้เป็ นไปตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรั บพนักงานซึ งสังกัดมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับให้เปลียนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน6 ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๗๗ ผูซ้  ึงเปลียนสถานภาพมาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖
ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนไม่นอ้ ยกว่าทีเคยได้รับอยู่ก่อน
เข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๘ การเปลียนจากข้าราชการไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ และ
มาตรา ๗๖ ให้ถือว่าเป็ นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรื อยุบตําแหน่ งตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
และเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน6 ี
ข้าราชการซึ งเป็ นสมาชิ กกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิ ขอเป็ นสมาชิ ก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณี เช่ นนี6 ให้ถือว่าเป็ นข้าราชการบํานาญและมีสิทธิ ได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผูไ้ ด้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
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ลูกจ้างของส่วนราชการซึงแสดงความจํานงเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน6 ี
ให้ถือว่าเป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิ กหรื อยุบตําแหน่ ง หรื อเลิ กจ้างโดยไม่ มี ค วามผิ ด
และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง และเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๗๙ ให้นายกสภามหาวิ ท ยาลัย อุป นายกสภามหาวิ ท ยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที
พระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับ เป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลัย ตามพระราชบัญ ญัติ น6 ี และปฏิ บัติ ห น้า ที ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้มี ส ภามหาวิ ท ยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติน6 ี ซึงต้องไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ
เมือครบหนึ งปี หกเดือนนับแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั6งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) ในครั6 งแรก ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒)
จํา นวนกึ ง หนึ ง พ้น จากตํา แหน่ ง โดยวิ ธี ก ารจับ ฉลาก ในกรณี ที มี เ ศษให้ นับ เป็ นหนึ งคน และให้
ดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหม่ให้ครบตามจํานวนดังกล่าว
มาตรา ๘๐ ในระหว่ า งที ย งั ไม่ มี ส ภาวิ ช าการตามมาตรา ๒๖ ให้ ผู้ป ฏิ บัติ ห น้า ที ส ภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ หรื อคณะกรรมการทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทําหน้าทีสภาวิชาการ
จนกว่ า จะได้มี ส ภาวิ ช าการตามพระราชบัญ ญัติ น6 ี ซึ งต้อ งไม่ เ กิ น หนึ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที
พระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ
ในระหว่างทียงั ไม่มีขอ้ บังคับเกียวกับการประชุมของสภาวิชาการตามมาตรา ๒๙ ให้นาํ ข้อบังคับ
ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ของสภามหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม่ ซึ งออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ และทีใช้อยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ งดํา รงตํา แหน่ ง อยู่ใ นวัน ที พ ระราชบัญ ญัติ น6 ี ใช้บัง คับ
เป็ นประธานกรรมการและกรรมการส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน6 ี จนกว่าจะมีคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ มมหาวิ ท ยาลัย ตามพระราชบั ญ ญัติ น6 ี ซึ งต้ อ งไม่ เ กิ น หนึ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน ที
พระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ
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มาตรา ๘๒ ให้ ป ระธานสภาอาจารย์แ ละกรรมการสภาอาจารย์ต ามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และกรรมการสภาข้าราชการ
และลูกจ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับ
คงเป็ นประธานสภาอาจารย์แ ละกรรมการสภาอาจารย์ ประธานสภาข้า ราชการและลูก จ้า ง และ
กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะได้มาซึ งกรรมการสภาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติน6 ี ซึงต้องไม่เกินหนึงร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ
มาตรา ๘๓ การนับวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามมาตรา ๓๖ และหัวหน้าส่ วนงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๔๐ ให้ นั บ รวมวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย
มาตรา ๘๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจํา
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย คณะกรรมการประจํา สถาบัน สํา นัก หรื อ ส่ วนงานที มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะและ
คณะกรรมการอืนซึงได้รับแต่งตั6งหรื อเลือกตั6งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐
ซึ ง ดํารงตํา แหน่ ง อยู่ในวันก่ อนวันที พระราชบัญ ญัติ น6 ี ใช้บัง คับ ทํา หน้าที ต่ อไปจนกว่า จะได้มี การ
ดําเนินการตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๘๕ ให้ ต ํา แหน่ ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เ กี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย์พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์
หรื ออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็ นตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พิ เ ศษ อาจารย์ หรื อ อาจารย์พิ เ ศษตามพระราชบัญ ญัติ น6 ี
และให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวคงดํารงตําแหน่งนั6นต่อไปตามพระราชบัญญัติน6 ี
ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการอืน ๆ คงดํารงตําแหน่งนั6นต่อไปตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๘๖ ในระหว่ า งที ย งั มี ข ้า ราชการและลู ก จ้า งของส่ ว นราชการตามมาตรา ๗๔
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน6 ี ให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการดังกล่าว
มี ส่วนร่ วมในกิ จการสภาพนักงานโดยเท่าเที ย มกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ทั6งนี6 ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๘๗ ให้ ส่ ว นราชการ หรื อหน่ ว ยงานที เ รี ยกชื อ อย่ า งอื น ในมหาวิ ท ยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทีมีอยู่ในวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ใช้บงั คับคงอยู่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ซึ งต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในสามปี
นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ
มาตรา ๘๘ การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญัติ น6 ี ต้ อ งดํา เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามปี นั บ แต่ ว ัน ที
พระราชบัญญัติน6 ีใช้บงั คับ
ในระหว่างทียงั มิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
วรรคหนึ ง ให้นาํ พระราชกฤษฎี กา กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศทีออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรื อกฎหมายอืนที
เกี ยวข้องที ใช้อยู่ในวันที พระราชบัญญัติน6 ี ใช้บังคับ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมเท่าที ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัติน6 ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๔๔ ก

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี6 คื อ โดยที ส มควรปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยส่ งเสริ มให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีไม่เป็ นส่ วนราชการแต่อยูใ่ นกํากับของรัฐ เพือประโยชน์ในการบริ หารจัดการ
ทีเป็ นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึ6น
โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึ งถึ งความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ สมควรปรับปรุ ง
การบริ หารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็ นไปในแนวทางดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน6 ี

