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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริม  
ประยุกต์  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใส  ความถูกต้อง  การตรวจสอบได้  และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
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มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน   
หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน   
ให้กําหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ันด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความคุ้มค่าของ

การใช้งบประมาณ  การลดความซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ 
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในมาตรา  ๗  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้ 
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การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์

อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือนํา 
ผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ที่มหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
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เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ 
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  หากไม่มีทายาท 
หรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) อธิการบดี 
(๔) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธาน 

สภาพนักงาน  และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคน  

เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  และ  (๕)  จํานวนสองคน  และเลือกจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําจํานวนสามคน   
และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําจํานวนหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการแต่งตั้งหรือเลือก 
ผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือก 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(๑) กําหนดทิศทาง  เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  และวางนโยบาย  รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ตลอดจนกําหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
(๗) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุน 

และทรัพยากรอื่น 
(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมท้ังการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๑๒) อนุมัติการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ 
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และประธาน 

และกรรมการสภาวิชาการ 
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ   

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม 
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  

(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 



หน้า   ๓๓ 
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(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด
หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนแต่ไม่เกินย่ีสิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ 
สภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ สภาพนักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่  อธิการบดี 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดี  ประธานสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
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ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย  

หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอุทธรณ์  ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก

ตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  จากผู้มีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
มาตรา ๓๔ อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔) 

(๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 



หน้า   ๓๕ 
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เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๔๖ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๓๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  

กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภามหาวิทยาลัย 
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี 
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสว่นงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)   

(๖)  (๗)  และวรรคสอง  ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน 
(๙) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ   และรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖  
เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  โดยกําหนดให้เป็นวิทยาเขตได้  ทั้งนี้  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในวิทยาเขตหน่ึง  อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้รองอธิการบดีคนหน่ึง  หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือวรรคสอง  ที่อยู่ในวิทยาเขตน้ัน  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะ
ในวิทยาเขตนั้นได้ 

มาตรา ๔๐ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่ง 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน  
รองหัวหน้าส่วนงาน  หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

เม่ือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  พ้นจากตําแหน่ง   
ให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานน้ันพ้นจากตําแหน่งด้วย 

มาตรา ๔๑ ให้ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  จัดให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มิได้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  อาจจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานได้ 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้น
จากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และจะ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  
และ  (๓) 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ 
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยซึ่ งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้ รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   
เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษ  และพ้นจาก
ตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของ
สภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน 

คุณสมบัติ   หลั ก เกณฑ์   และวิ ธี ก ารแต่ งตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจาร ย์พิ เศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม 
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึง  ให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.  (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และให้หรือร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี 
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือ 
ขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่แล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะ
ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่ง



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว   
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ 
มีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือ 
มีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
ประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๙  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวรรคหน่ึงเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๕  และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา  ๔๐  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ด้วย 

มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  รองคณบดี  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  สถาบัน  
สํานัก  หรือศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการ  รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
หัวหน้าส่วนงานภายใน  และรองหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และมีคําสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ก็ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระที่เหลืออยู่  
แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด  ให้พ้นจากตําแหน่ง 
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มาตรา ๗๗ ให้ข้าราชการ   ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พนักงานราชการ  และพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  หรือพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  และสิทธิ 
ในการเลื่อนตําแหนง่ของข้าราชการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ   
และพนักงานราชการดังกล่าว  รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจาก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจําและเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ  
แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ   
แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ให้การดําเนินการ 
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตามข้อบังคับที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้น
เข้าทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเข้าทํางานได้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการ  เพื่อเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้รับบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง  
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๐ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบรรจุ  แต่งตั้ง  และได้รับค่าจ้างจาก
งบประมาณแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
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ลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา 
ของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเล้ียงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม  เงินสมทบ  และเงินผลประโยชน์อื่น
ที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  เข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ  สถาบัน  สํานัก  หรือศูนย์และคณะกรรมการอื่น
ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานนั้น หรือทําหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน   
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์  และประธานกรรมการ
และกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
สภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม 
ในกิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๔ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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มาตรา ๘๕ การออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
และมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ัน  สมควรปรับปรุง 
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


