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พระราชบัญญตั ิ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา  ๔   ให มหาวิ ทย าลั ยมหิ ดลซึ่ ง จั ดตั้ ง ข้ึ น โดยพระร าชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติ
บุคคล 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๒๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมการศึกษา และวิจัยที่เปนไปเพื่อสนองความตองการของประเทศชาติ ผลิตบุคคลากรที่มี
ความสามารถในวิชาชีพและเพียบพรอมดวยคุณธรรม ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๘  มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
(๑)  สํานักงานอธิการบด ี
(๒)  บัณฑิตวิทยาลัย 
(๓)  คณะ 
(๔)  วิทยาลัย 
(๕)  สถาบัน 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สํานัก และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีก
ได 

สํานักงานอธิการบดีอาจแบงสวนราชการเปนกองและสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดีโรงพยาบาล 
ภาควิชา กอง และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 

วิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กอง และสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 

สถาบัน ศูนย สํานัก และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทากอง 

สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กอง และสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง อาจแบงสวนราชการออกเปนแผนก และสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาแผนก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โรงพยาบาลอาจแบงสวนราชการออกเปนกอง แผนก และสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองหรือแผนก 

 
มาตรา ๙  การจัดตั้ง การรวม การยุบ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 

ศูนย สํานัก และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา 
การแบงสวนราชการตามมาตรา ๘ ใหทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๐  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถาบัน

วิชาการชั้นสูงและสถาบันอื่นเขาสมทบหรือเขารวมในมหาวิทยาลัยได และมีอํานาจใหปริญญาหรือ
วุฒิบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบได 

การรับสถาบันวิชาการชั้นสูงและสถาบันอื่นเขาสมทบ การยกเลิกการเขาสมทบ 
การรับสถาบันดังกลาวเขารวมและการยกเลิกการเขารวม ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

การควบคุมและการกํากับสถาบันสมทบและสถาบันรวม ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๑๒  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมี

รายได ดังนี้ 
(๑)  เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
(๒)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย

ปกครอง ดูแล หรือใชประโยชน 
(๔)  รายไดหรือผลประโยชนอ่ืนๆ 
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชน

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและท่ีเปน
ทรัพยสินอื่น 

รายไดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เวนแตเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ 

 

                                                 
๒ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑ ทวิ๓  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือ
ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัย ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒  บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อ

ประโยชนและตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
ทรัพยสินที่มีผูใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูใหกําหนดไวและ

ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินงาน 

   
 

มาตรา ๑๓  ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(๒)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดีโดยตําแหนง 
(๓)  ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจ็ดคน โดยการเลือกตั้งจากผูดํารง

ตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก 
และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา ผูไดทํา
การสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป อีกจํานวนเจ็ดคน และ 

(๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน ซึ่งจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกโดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (๔) 
และ (๕) 

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผูรับเลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
โดยคําแนะนําของอธิการบด ี

 
มาตรา ๑๔  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอีกได 

                                                 
๓ มาตรา ๑๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารง
ตําแหนงสองป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ นายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ (๔) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนง
เมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติของ

การเปนนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
(๔)  ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ 

(๔) (๕) หรือ (๖) พนจากตําแหนงกอนวาระ และไดมีการเลือกตั้งหรือไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง
ตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กับยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งไดมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม 

 
มาตรา ๑๖  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย และมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
(๑)  วางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม

และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๒)  วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๓)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย

สถาบัน ศูนย สํานัก และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบง
สวนราชการของสวนราชการตามมาตรา ๘ 

(๔)  พิจารณาการรับสถาบันเขาสมทบและเขารวม ตลอดจนการยกเลิกการเขา
สมทบและการเขารวม 

(๕)  พิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการและหลักสูตรการศึกษา ให
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๖)  อนุมัติใหปริญญาและวุฒิบัตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  พิจารณาแตงตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ และรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการโรงพยาบาล รองผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนาภาควิชา 
รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาและศาสตราจารยเกียรติคุณ 

(๘)  พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบด ี

(๙)  พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 

(๑๐)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 
(๑๑)  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๑๒)  พิจารณาแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ ใหรักษาราชการแทน

อธิการบดีในกรณีที่ตําแหนงอธิการบดีวางลง 
(๑๓)  พิจารณาและใหความเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่

อธิการบดีเสนอ 
(๑๔)  ดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปน

อํานาจและหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
 
มาตรา ๑๗  การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(๑)  เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๒)  ควบคุมดูแลการบริหารงานดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคลดาน

การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๓)  พัฒนามหาวิทยาลัย 
(๔)  เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณรายจายประจําป ตลอดจนรายงาน

เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๕)  ดําเนินการตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคาํแนะนาํ

ของสภามหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(๒)  ไดรับปริญญาระดับหนึ่งระดับใด หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูง
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป หรือ 

(๓)  เคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนเวลาไมนอยกวาส่ีป 
หรือ 

(๔)  เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือศาสตราจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป และอาจทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 
มาตรา ๒๐  ใหมหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดี และอาจมีผูชวยอธิการบดีเพ่ือ

ปฏิบัติราชการตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย 
รองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง และตองเปนขาราชการ

พลเรือนของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเปนผูเสนอการแตงตั้งและถอดถอนตอสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และเปนขาราชการพลเรือนของ
มหาวิทยาลัย โดยใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งและถอดถอน 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจาก
ตําแหนงดวย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะ
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปน

ผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีผูซึ่งไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากอธิการบดีไวลวงหนาเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่อธิการบดีไมไดมอบหมายให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่ไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๒๒  ใหมีสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยประกอบดวยสมาชิกซึ่งคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกอธิการบดีและ

หนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีจะมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนสมาชิก หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง และการดําเนินงานของสภา
คณาจารยมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๓  ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
จากขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยผูซึ่งไดรับปริญญาระดับหนึ่งระดับใด หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

 
มาตรา ๒๔  ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีรองคณบดีเพ่ือปฏิบัติราชการแทนคณบดีตามที่

คณบดีจะมอบหมาย 
รองคณบดีตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง โดยคณบดีเปนผูเสนอการ

แตงตั้งและถอดถอนตอสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่คณบดีจะพึง

ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
คณบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองคณบดีเปนผูรักษา

ราชการแทน ถามีรองคณบดีหลายคน ใหรองคณบดีผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากคณบดี
ไวลวงหนาเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่คณบดีไมไดมอบหมายใหอธิการบดีแตงตั้งรอง
คณบดีคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองคณบดี หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหอธิการบดีแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง คนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่คณบดีพนจากตําแหนง ใหอธิการบดีแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง คนหนึ่งรักษาราชการแทนคณบดี จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณบดีใหม 

 
มาตรา ๒๖  ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
(๑)  คณะกรรมการนโยบาย ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานกรรมการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนรองประธานกรรมการ คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งดําเนินการบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ 

คณะกรรมการนโยบาย มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(ก)  วางนโยบายและแผนงานบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
(ข)  ประสานงานระหวางสวนราชการ ที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยเปน
ประธานกรรมการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารยหรือขาราชการประจําของสวน
ราชการที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการ 

จํานวนและการไดมาซึ่งกรรมการจากคณาจารยหรือขาราชการประจํา วาระการ
ดํารงตําแหนง รวมทั้งการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(ก)  ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
(ข)  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณบดี 
(ค)  วางระเบียบปฏิบัติและออกขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย เก่ียวกับงาน

บัณฑิตศึกษาโดยไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(ง)  พิจารณาเสนอเปด หรือยุบโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรและรายละเอียด

เก่ียวกับหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัย 
(จ)  พิจารณาดําเนินการวัดผล และประเมินผลบัณฑิตศึกษา 
 
มาตรา ๒๗  ในคณะ ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบใน

การบริหารงานของคณะ 
คณะอาจมีรองคณบดีเพ่ือปฏิบัติราชการแทนคณบดีตามที่คณบดีจะมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๘  การแตงตั้ง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณบดีและรอง

คณบดีตามมาตรา ๒๗ ตลอดจนการปฏิบัติราชการแทนการรักษาราชการแทนและการแตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  ในคณะ ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย 
(๑)  คณบดีเปนประธานกรรมการ 
(๒)  รองคณบดีเปนกรรมการ 
(๓)  หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาภาควิชา ถามี เปนกรรมการ 
ในกรณีที่ไมมีการแบงภาควิชาหรือมีไมถึงส่ีภาควิชา ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณาจารยประจําในคณะนั้นเปนกรรมการเพิ่มขึ้นใหไดจํานวนสี่คน 
(๔)  กรรมการประเภทคณาจารยประจําจํานวนไมเกินสี่คน 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตาม (๓) 

จํานวนการไดมาซึ่งกรรมการประเภทคณาจารยประจํา และวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ดังกลาวตาม (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการประจําคณะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(๑)  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณบด ี
(๒)  วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
(๓)  วางระเบียบปฏิบัติและออกขอบังคับของคณะเกี่ยวกับงานของคณะโดยไม

ขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๔)  พิจารณาเสนอเปดหรือยุบโครงการศึกษาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักสูตรของคณะตอสภามหาวิทยาลัย 
(๕)  พิจารณาดําเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของคณะ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๓๑ ในวิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการบริหารงานของวิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
นั้น 

วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะอาจมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการตามที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการจะมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๒  การแตงตั้ง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ และรองหัวหนาสวนราชตามมาตรา ๓๑ ตลอดจนการปฏิบัติ
ราชการแทน การรักษาราชการแทน และการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนใหนํามาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  การดําเนินงานในวิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่มิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๔  ในโรงพยาบาล ใหมีผูอํานวยการโรงพยาบาลคนหนึ่งซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของโรงพยาบาล และอาจมีรองผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลตามที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะมอบหมาย 

การแตงตั้ง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการโรงพยาบาล และ
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แทน และการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนรองคณบดีโดยตําแหนง 
 
มาตรา ๓๕  ในภาควิชา ใหมีหัวหนาภาควิชาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการบริหารงานของภาควิชา และอาจมีรองหัวหนาภาควิชาคนหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหนาภาควิชาตามที่หัวหนาภาควิชาจะมอบหมาย 

การแตงตั้ง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของหัวหนาภาควิชาและรอง
หัวหนาภาควิชาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการ
แตงตั้งผูรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการในบัณฑิตวิทยาลัยคณะ วิทยาลัย 

สถาบัน ศูนย สํานัก โรงพยาบาล ภาควิชา และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ หรือภาควิชา อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะ
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารง
ตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ ผูอํานวยการโรงพยาบาล  หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือภาควิชาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในสวน
ราชการนั้นก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๗  ใหผูปฏิบัติราชการแทนและผูรักษาราชการแทนตามมาตรา ๒๐ 

วรรคหา มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ วรรค
หนึ่ง และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูปฏิบัติราชการแทน 
หรือผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนง
นั้น ในระหวางที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนดวยแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๘  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการโรงพยาบาล รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 
หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะดํารง
ตําแหนงดังกลาวเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได เวนแตกรณีตามมาตรา ๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาราชการแทนใน
ตําแหนงดังกลาวอีกตําแหนงหนึ่งก็ได แตตองไมเกินหกเดือน 

 
มาตรา ๓๙  วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนา
ภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๐  การพนจากตําแหนงของอธิการบดี รองอธิการบดีผูชวยอธิการบดี 

คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือภาควิชา 
นอกจากที่ไดบัญญัติไวแลว ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

ตําแหนงทางวชิาการ 
   

 
มาตรา ๔๑  คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
(๑)  ศาสตราจารย 
(๒)  รองศาสตราจารย 
(๓)  ผูชวยศาสตราจารย 
(๔)  อาจารย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และการเขาดํารงตําแหนงคณาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๒  สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ แตงตั้งผูซึ่งมีความสามารถและชํานาญพิเศษและมิไดเปนคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนศาสตราจารยพิเศษในสาขาวิชาที่ผูนั้นมีความสามารถและชํานาญพิเศษได 

หลักเกณฑในการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนศาสตราจารย
พิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๓  ศาสตราจารยซึ่งมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเปนพิเศษ

และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติ
คุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศก็ได 

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหกําหนดเปน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมิไดเปน
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษผูชวยศาสตรจารยพิเศษและอาจารย
พิเศษไดตามคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ 

หลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

ปริญญา วุฒบิตัร และเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๔๕  ปริญญามีสามระดับ คือ 
เอก  เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 
โท   เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 
ตรี   เรียกวา บัณฑิต    ใชอักษรยอ  บ. 
 
มาตรา ๔๖  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนใน

มหาวิทยาลัย 
การกําหนดระดับปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๔๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดให

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตไดรับปริญญาเกียรตินิยมได 
 
มาตรา ๔๘  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีวุฒิบัตร หรือเข็มเครื่องหมายของ

มหาวิทยาลัยไดโดยออกเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา  ๔๙   มหาวิทยาลัยมี อํ านาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผู ซึ่ งสภา

มหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น 
ประเภทและระดับของปริญญา วิธีการพิจารณาและการใหปริญญากิตติมศักดิ์ให

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๐  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัย และอาจกําหนดใหมีครุยวิทย
ฐานะและเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญาและวุฒิบัตรได 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยประจําตําแหนง 
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โอกาสและเงื่อนไขในการใชครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทย
ฐานะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๑  การกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแตงกายของ

นักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๒  ผูใดใชครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ เข็ม
เครื่องหมาย เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเคร่ืองแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมี
สิทธิที่จะใชหรือแสดงดวยประการใดๆ วาตนมีปริญญาหรือวุฒิบัตรของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม
มี ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๕๓   ใหผู ซึ่ งดํ ารงตําแหนงต างๆ  ของมหาวิทยาลัยอยู ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสถานภาพดังตอไปนี ้

(๑)  อธิการบดีและคณบดีดํารงตําแหนงตอไปใหครบวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ 

(๒)  รองอธิการบดีและรองคณบดีดํารงตําแหนงตอไปชั่วระยะเวลาที่อธิการบดี
หรือคณบดียังดํารงตําแหนงอยูตาม(๑) 

(๓)  ผู อํานวยการโรงพยาบาลดํารงตําแหนงตอไปจนกวามีการแตงตั้ ง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔)  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักและหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ซึ่งดํารงตําแหนงไมครบสี่ป ดํารง
ตําแหนงตอไปจนครบสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 

(๕)  ผูอํานวยการสถาบันและหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ซึ่งดํารงตําแหนงครบสี่ปแลว ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะได
มีการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันและหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเทาภาควิชา แลวแตกรณีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖)  ผูอํานวยการสถาบันซึ่งขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดํารงตําแหนง
ตอไปจนครบสองปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย เปน
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารยตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษเปน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๔  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชาผูใดดํารงตําแหนงดังกลาวเกินกวาหนึ่ง
ตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเลือกดํารงตําแหนงได
เพียงตําแหนงเดียวภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๕  การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ (๔) และผูดํารงตําแหนง

ที่วางเนื่องจากมาตรา ๕๔ ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๕๖  ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงทําหนาที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไปจนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๗  ใหคณะกรรมการประจําคณะที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนง และใหดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกรรมการประเภทคณาจารยประจําตามมาตรา ๒๙ (๔) ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๘  ใหคณะกรรมการประจําสถาบันที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดออกขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบัน ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๙  การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

และหัวหนาภาควิชา ใหนับวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก 
 
มาตรา ๖๐  ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ ใหนําพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลวแตกรณี ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พิชัย รัตตกุล 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดใชบังคับมาเปนเวลาเกินสิบปแลว และในขณะนี้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก สมควรปรับปรุงโครงสรางและ
ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหการบริหารการศึกษามีความคลองตัวและเหมาะสมกับ
สภาพการณ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 

๙/๑/๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๑๔ 

 
ม า ต ร า  ๕   บทบั ญญั ติ แ ห ง ม า ต ร า  ๑๑  ท วิ  แห ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกบรรดา
อสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายไดของมหาวิทยาลัยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
มหาวิทยาลัยสามารถนํารายไดของมหาวิทยาลัยไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยได โดยไมตอง
นําสงเปนรายไดแผนดิน และใหมหาวิทยาลัยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมีผูอุทิศ
ใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยโดยไมถือเปนที่ราชพัสดุ เพ่ือ
ความคลองตัวในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยและการจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ของมหาวิทยาลัยหรือที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใชประโยชน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
อัมพิกา/แกไข  

๙/๑/๔๕ 
A+B(C) 

 
พชร /พรพิมล จัดทํา 

๘/๐๓/๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๖ ก/หนา ๑๕/๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


