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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยบูรพา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยบูรพา 

“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา 

“สภาพนักงาน”  หมายความวา  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

เปนมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัตินี้  และมีฐานะเปนนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  

ดําเนินการและสงเสริมงานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี  ใหบริการทางวิชาการ  

ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น  

และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม 

มาตรา ๘ ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ 

(๑) ความเปนเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ 
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(๒) ความจําเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของไทย 

(๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน 

(๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับความรูทางวิชาการ 

(๕) ความใฝเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

(๒) สํานักงานอธิการบดี 

(๓) สวนงานวิชาการ 

(๔) สวนงานอื่น 

การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตาม  (๓)  และ  (๔)  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยจะจัดต้ังเปนคณะ  วิทยาลัย  หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นก็ได 

สวนงานตามวรรคหนึ่งอาจแบงเปนหนวยงานภายในสวนงานไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคสอง  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง  และการรวมสวนงาน

ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน  

มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ  ซ่ึงสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง   

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาและดําเนินการ

วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง

ประเทศก็ได  โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 
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การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับประโยชนในฐานะ

ขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม  แตไมตัด

สิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ 

มาตรา ๑๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง  ๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามมาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  แลกเปลี่ยนและ

จําหนาย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ   

ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา  และจําหนาย

ทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย  ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย

ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๖ 

(๒) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินและรวมลงทุนหรือ

ลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย  

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การรวมลงทุนหรือการลงทุนถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่

รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๓) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นใหแก

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  ทุนการศึกษา  ทุนการวิจัย  และทุนอุดหนุนกิจการอื่น

ตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗ 

(๕) ปกครอง   ดูแล   บํารุงรักษา   จัดการ  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

(๖) นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย  



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

รวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่ เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ

มหาวิทยาลัยหรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๔ รายไดของมหาวทิยาลัย  มีดังนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๓) เ งินกองทุนคงยอดเงินตนที่ รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน   และรายไดหรือ

ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 

(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการรวมลงทุนหรือการลงทุน  และจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย 

(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน  

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น  

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวน 

ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ  การพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด

ใหแกขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย

ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน 

คงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย  และคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสมและมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  

รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยและนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๑๖ อสังหาริมทรัพยซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจากการใหหรือซ้ือดวยเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่น  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ

และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย

โดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยก

อายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศกําหนดไว   

แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท  

หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 

การดําเนินการ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสามคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

(๓) อธิการบดี 

(๔) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงานและนายกสมาคม

ศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยหนึ่งคน  พนักงาน

มหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยหนึ่งคน  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  หรือ  (๔)  หนึ่งคน 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ใหกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  เปนผูดําเนินการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้  ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ

จํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา

มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)   

และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  หรืออาจไดรับ

เลือกต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย  

(๗) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง  

ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๕)  

พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  หรือไดมีการเลือกต้ัง 

ผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนง

เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน   

จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได  

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ   

แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิไดเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอน  จนกวาจะไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือไดมีการ

เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว  

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย 

(๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ  ระเบียบ  และ

ประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  

รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในสวนงานดังกลาว 

(๔) อนุมั ติการใหปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ   



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและพิจารณาถอดถอนนายก

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยพิเศษ 

(๖) แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(๗) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔) 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และ

กรรมการสภาวิชาการ 

(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ขอบังคับวาดวยการวิจัย  ขอบังคับ 

วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  พนักงานมหาวิทยาลัยและผูปฏิบติังานในมหาวิทยาลัย 

(๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวมหรือการ

ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๑๑) อนุมัติการรับเขาสมทบ  การจัดการศึกษารวม  หรือการยกเลิกการสมทบการยกเลิกการ

จัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

(๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(๑๓) กําหนดนโยบายและวิธกีารเกี่ยวกับการจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น  

(๑๔) ออกขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน  การพัสดุและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย 

(๑๕) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย  

(๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดที่ไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๑๗) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู

ในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  

และ  (๔)  



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
(๒๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ  
มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย  
มาตรา ๒๓ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบดวย

ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการ  รวมทั้งหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลให

มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 
(๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ  และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
(๕) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  รวมทั้ง

การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) เสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย  

(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของ
สถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๐  และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นตาม
มาตรา  ๑๑  ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๙) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี
หนาที่สอน  วิจัย  หรือใหบริการทางวิชาการ  รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ดังกลาว  ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

(๑๑) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดี  และปฏิบัติหนาที่อื่น  ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

มาตรา  ๒๖ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา  ๒๗ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย   
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง  โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๑  
ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑   
มาตรา  ๒๘ อธิการบดีมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๘  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง   เนื่องจากไมผานการประเมินผลตาม

หลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทา   จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร

มาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ 

สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบป

ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

(๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปนเวลา 

ไมนอยกวาส่ีป 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่

กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวย 

มาตรา  ๓๑ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๓๒ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะใหมี

อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๔) บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ  

ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๕) บริหารงานบุคคล  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๖) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  

(๗) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง  ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

(๙) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย   

(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา  ๓๓ ในกรณทีี่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน  

ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาอธิการบดี

มิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑  เปนผู

รักษาการแทน 

มาตรา  ๓๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีสวนงานตาม

มาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ซ่ึงทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตสองสวนงานข้ึนไปต้ังอยูในเขต

การศึกษานั้น  โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตก็ได  ทั้งนี้  ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในวิทยาเขตหนึ่ง  ใหรองอธิการบดีคนหนึ่ง หรือหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  

ที่อยูในวิทยาเขตนั้นคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดี

มอบหมาย 

มาตรา  ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่งเปน

ผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  อํานาจและหนาที่  และการพนจากตําแหนง

กอนครบวาระ  การบริหารงานของหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลยั 

มาตรา  ๓๖ ใหอธิการบดีแตงต้ังรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  โดย

คําแนะนําของหัวหนาสวนงานนั้น  จากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาวและให

อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน 

เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง  ใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา  ๓๗ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน  

มีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสวนงานนั้น 

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการ

ดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน  และ

การจัดระบบบริหารงานในสวนงานดังกลาว  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๓๘ ใหมีสภาพนักงาน  ประกอบดวย  ประธานสภาพนักงาน  และสมาชิกซ่ึงมาจาก

พนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจาก

ตําแหนงของประธานสภาพนักงานและสมาชิก  การดําเนินงาน  ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๓๙ ใหสภาพนักงานมีหนาที่  ดังนี้ 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

(๒) สงเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๔) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา  ๔๐ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  หัวหนาสวนงาน

หรือรองหัวหนาสวนงาน  จะดํารงตําแหนงเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง 

แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา  ๔๑ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจ

ชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือกําหนดให 

ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาการแทนหรือ 

ผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น

ในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวยแลวแตกรณี  เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว 

เปนอยางอื่นในคําส่ังมอบอํานาจ 

หมวด  ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
 

 

มาตรา  ๔๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๔๔ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอน  และ

การวัดผลตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   

แลวดําเนินการตามมาตรา  ๒๕  (๕) 

มาตรา  ๔๕ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

หมวด  ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา  ๔๖ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงานของ

มหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายได  และคาใชจาย  

ตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา  ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชรีายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๔๘ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและใหทํา

การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา  ๔๙ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม

ไดตามความจําเปน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๕๐ ใหผูสอบบัญชีทํ ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี  

ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการและ

บัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมา

และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา  ๕๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ 

ตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

มาตรา  ๕๒ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา  ๕๓ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรี 

วินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา  ๕๔ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

หมวด  ๖ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

มาตรา  ๕๕ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ได  โดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๕๖ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังจากผูซ่ึงมิได

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๕๗ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและชํานาญเปนพิเศษและพนจาก

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่

ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษ  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผู ซ่ึงมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษไดโดย

คําแนะนําของหัวหนาสวนงาน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา  ๕๙ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้   
ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาว  เปนคํานําหนานาม  เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย  ใหใชอักษรยอ  ศ. 
(๒) ศาสตราจารยพิเศษ  ใหใชอักษรยอ  ศ. (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ   ใหใชอักษรยอ  ศ. (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย  ใหใชอักษรยอ  รศ. 
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ  ใหใชอักษรยอ  รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผูชวยศาสตราจารย  ใหใชอักษรยอ  ผศ. 
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใหใชอักษรยอ  ผศ. (พิเศษ) 
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา  ๖๐ ปริญญามีสามชั้น  คือ   
ปริญญาเอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ด.   
ปริญญาโท  เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ม.   
ปริญญาตรี   เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ.  
มาตรา  ๖๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ  และ

อนุปริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

มาตรา  ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม  มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอสังคมสมควรแกปริญญานั้น ๆ  

แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจําผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภา

มหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลกัษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ

ครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด   

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อ

ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของ
นิสิตหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา  ๖๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ   เ ข็มวิทยฐานะ   ครุยประจําตําแหนง   เคร่ืองแบบ
เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนิสิตและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่ง
ดังกลาว  โดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย  โดยที่
ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช  หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนง
เชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๖๙ ผูใด 
(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ 

สวนงานของมหาวิทยาลัย  ไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 
(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย

ปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ  หรือ 
(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   

แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา  ๗๐ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ   หนี้ สิน  เงินงบประมาณและรายไดของ 
มหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  มาเปนของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๗๑ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และมีการเลือกต้ังกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง ต้ัง   ที่มีอยู ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไป  จนกวาจะแลวเสร็จภารกิจหรือ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนอยางอื่น 

มาตรา  ๗๒ ใหประธานกรรมการและกรรมการสง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  เปนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

จนกว าจะมีคณะกรรมการส งเสริมกิ จการมหาวิทยาลั ยตามพระราชบัญญั ตินี้   ซ่ึ งต องไม เกิน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๗๓ ใหประธานสภาอาจารยและกรรมการสภาอาจารยตามพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่

ประธานสภาพนักงานและสมาชิกสภาพนักงาน  จนกวาจะไดมาซ่ึงสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  

ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๗๔ ใหผู ดํ ารงตําแหนงอธิการบดี   ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยบูรพา   

พ.ศ.  ๒๕๓๓  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ  ถาบุคคล

ดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ 

เมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันตามวรรคหนึ่งแลว  ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมแสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหพนจากตําแหนง 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย

อธิการบดีโดยอนุโลม 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๗๕ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  การนับวาระการดํารงตําแหนง

ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ดวย 

มาตรา  ๗๖ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  

พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงอยูตอไป  จนกวาจะมีประกาศของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๗๗ ใหผู ดํารงตําแหนงคณบดี   ผูอํานวยการวิทยาลัย   ผูอํานวยการสถาบัน

ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  หัวหนาภาควิชา  และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ  หรือภาควิชาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ  

ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยบูรพาตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญติันี้ใชบังคับ  และใหนําความในวรรคสอง

ของมาตรา  ๗๔  และวรรคสองของมาตรา  ๗๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  มาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองคณบดี  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  

รองผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการศูนย  รองหัวหนาภาควิชา  และ 

รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาโดยอนุโลม 

มาตรา  ๗๘ ใหโอนบรรดาขาราชการ   ลูกจางของสวนราชการ   และพนักงานของ

มหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  มาเปนขาราชการ  ลูกจางของ

สวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  

ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว   

รับเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น ๆ  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากร

ที่จายในลักษณะเงินเดือน   และคาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของ  และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ

มาใชบังคับ  แลวแตกรณี 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  

ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง  และสิทธิในการเลื่อนตําแหนง

ของขาราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้   

หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับ

พระราชบัญญัตินี้  หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา  ๗๙ ขาราชการ  หรือลูกจาง  ตามมาตรา  ๗๘  ผูใด   

(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี  ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว  เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

ใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ  เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว  เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  ใหรับเขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป  เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะ

บรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  ก็ใหบรรจุได 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๓)  ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางาน

จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได  ใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและเมื่อไดย่ืนแสดง

เจตนาแลวจะถอนมิได 

มาตรา  ๘๐ ผูซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๔  มาตรา ๗๗  

และมาตรา  ๗๙  ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่

เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๘๑ ขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๔  

มาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๗๙  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบ

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางของสวนราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหถือวาเปนการออก

จากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

บําเหน็จลูกจาง 

สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ   

มาตรา  ๘๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจําวิทยาลัย  คณะกรรมการ

ประจําสถาบัน  คณะกรรมการประจําสํานัก  และคณะกรรมการประจําศูนยซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ัง

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงดํารงตําแหนง

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไปและทําหนาที่

คณะกรรมการประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังจนกวา

จะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ัง

จนกวาจะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ังคณะกรรมการขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกิน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๘๓ ใหตําแหนงศาสตราจารย   ศาสตราจารยพิ เศษ  ศาสตราจารย เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารยของ

มหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เปนตําแหนงศาสตราจารย  
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ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย

ศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารย  ตามพระราชบัญญัตินี้และใหผูดํารงตําแหนง

ดังกลาวคงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๘๔ ในระหวางที่ยังมีขาราชการของสวนราชการตามมาตรา  ๗๘  เปนผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการของสวนราชการดังกลาวมีสวนรวมในกิจการ 

สภาพนักงานโดยเทาเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๘๕ ในกรณีที่มีตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวาง

ลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอน

อัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะ

เงินเดือนและคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย  

และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

มาตรา  ๘๖ ใหออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  

กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ระเบียบ  ขอบังคับ  

และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา   พ .ศ .   ๒๕๓๓   ที่ ใชอยู ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษา 

อุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐ 

พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการบริหาร

จัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ 

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


