
หมวด ๒ 
การดาํเนินการ 

                    
  

มาตรา ๑๖ ใหม้หาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลยั ซึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงั 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ อธิการบดี ประธานสภา

คณาจารยแ์ละขา้ราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจาํนวนสีคน ซึงเลือกจากผูด้าํรงตาํแหน่งรอง

อธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกั ผูอ้าํนวยการศูนย ์ หวัหนา้ส่วนราชการ
หรือหวัหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจาํนวนสีคน ซึงเลือกจากคณาจารยป์ระจาํของ
มหาวิทยาลยั และมิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่งตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนสิบเอด็คน ซึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตงัจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั โดยคาํแนะนาํของนายกสภามหาวิทยาลยัและ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๒) (๓) และ (๔) ทงันี ผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวตอ้งมาจากผูมี้ความรู้
ความเชียวชาญดา้นการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนทอ้งถิน การศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม และดา้นอืนๆ ตามทีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร ในจาํนวนนีใหแ้ต่งตงัจากบุคคลใน
เขตพืนทีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง 

ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตงัรองอธิการบดีคนหนึง ซึงมิใช่กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยั โดยคาํแนะนาํของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหนึงเป็นอุป
นายกสภามหาวิทยาลยั ทาํหน้าทีแทนนายกสภามหาวิทยาลยัเมือนายกสภามหาวิทยาลยัไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ทีได ้หรือเมือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 

คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์ และวิธีการไดม้าซึงนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

  
มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖ 

(๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 
นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระในวรรคหนึงแลว้ นายกสภามหาวิทยาลยั

และกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พน้จากตาํแหน่งเมือ 



(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัในประเภทนนัๆ 
(๔) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก 
(๕) สภามหาวิทยาลยัให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือมเสีย บกพร่องต่อหนา้ที 

หรือหยอ่นความสามารถ 
(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพน้จากตาํแหน่งตาม (๕) ตอ้งเป็นไปตามมติสองในสามของจาํนวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัเท่าทีมีอยู ่
ในกรณีทีนายกสภามหาวิทยาลยั หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖ 

(๓) (๔) หรือ (๕) พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ และไดมี้การดาํเนินการใหผู้ใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน
แลว้ ให้ผูน้ันอยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่ากบัวาระทีเหลืออยู่ของผูซึ้งตนแทน แต่ถา้วาระการดาํรง
ตาํแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวนัจะไม่ดาํเนินการให้มีผูด้าํรงตาํแหน่งแทนก็ได  ้ ให้สภา
มหาวิทยาลยัประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลยัเท่าทีมีอยูมี่อาํนาจและปฏิบติัหนา้ทีตามมาตรา 
๑๘ ต่อไปได ้

ในกรณีทีนายกสภามหาวิทยาลยั หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖ 
(๓) (๔) หรือ (๕) พน้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดด้าํเนินการใหไ้ดม้าซึงนายกสภามหาวิทยาลยั 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม่ ใหน้ายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัซึง
พน้จากตาํแหน่งปฏิบติัหน้าทีต่อไป จนกว่าจะไดมี้นายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัใหม่แลว้ 

ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีผูน้นัพน้จากตาํแหน่ง 

  
มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลยัมีอาํนาจและหน้าทีควบคุมดูแลกิจการทวัไปของ

มหาวิทยาลยั และโดยเฉพาะใหมี้อาํนาจและหนา้ที ดงันี 
(๑) กาํหนดนโยบายและอนุมติัแผนพฒันาของมหาวิทยาลยัเกียวกบัการศึกษา การ

วิจยั การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 



(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั และอาจมอบใหส่้วน
ราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผูอ้อกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอ้บงัคบัสาํหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนนัเป็นเรืองๆ กไ็ด ้

(๓) กาํกบัมาตรฐานการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลยั และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 

(๔) อนุมติัให้ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 

(๕) พิจารณาการจดัตงั การรวมและการยบุเลิกสาํนกังานวิทยาเขต บณัฑิตวิทยาลยั 
คณะ วิทยาลยั สถาบนั สาํนกั ศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทงัการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดงักล่าว 

(๖ )  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชันสูงหรือสถาบันอืนเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลยัหรือยกเลิกการสมทบ 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

(๘) พิจารณาเสนอเรืองเพือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงัและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย  ์และ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๙) แต่งตงัและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการ
สาํนกั และผูอ้าํนวยการศูนย ์หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๑๐) แต่งตังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั 

(๑๑) อนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั 
(๑๒) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ เกียวกบัการบริหารการเงิน การจดัหารายได้

และผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั ทงันี โดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีทีเกียวขอ้ง 

(๑๓)  พิจารณาดาํเนินการเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และตามทีคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษามอบหมาย 



(๑๔) แต่งตงัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึงบุคคลใดเพือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรืองหนึงเรืองใด หรือมอบหมายใหป้ฏิบติัการอยา่งหนึงอยา่งใดอนั
อยูใ่นอาํนาจและหนา้ทีของสภามหาวิทยาลยั 

(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรืองทีเกียวกบักิจการของมหาวิทยาลยั
ตามทีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอ้ธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบติัการ
อยา่งหนึงอยา่งใดอนัอยูใ่นอาํนาจและหนา้ทีของสภามหาวิทยาลยัได ้

(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพือพฒันาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลยัตลอดจนการปฏิบติัภารกิจร่วมกนักบัสถาบนัอืน 

(๑๗) ปฏิบติัหน้าทีอืนเกียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัทีมิไดร้ะบุให้เป็นหน้าที
ของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

  
มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
  
มาตรา ๒๐ ใหม้หาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบดว้ย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแ้ก่ อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการทีคณาจารยป์ระจาํเลือกจากผูบ้ริหารหรือคณาจารย์

ประจาํคณะคณะละหนึงคน 
(๓) กรรมการสภาวิชาการซึงแต่งตงัจากผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจาํนวน

เท่ากบับุคคลตาม (๒) 
คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ (๓) 

ตลอดจนการประชุมและการดาํเนินงานของสภาวิชาการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
ให้สภาวิชาการแต่งตงัรองอธิการบดีคนหนึงเป็นกรรมการและเลขานุการสภา

วิชาการโดยคาํแนะนาํของอธิการบดี 
  
มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี และอาจ

ไดรั้บแต่งตงัใหม่อีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้
นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระในวรรคหนึงแลว้ กรรมการสภาวิชาการพน้

จากตาํแหน่งเมือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(๔) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก 



(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีทีกรรมการสภาวิชาการพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการ

ดาํเนินการให้ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทนแลว้ ใหผู้น้นัอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่ากบัวาระทีเหลืออยูข่องผู ้
ซึงตนแทน แต่ถา้วาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยูน่อ้ยกวา่เกา้สิบวนั จะไม่ดาํเนินการเพือใหมี้ผูด้าํรง
ตาํแหน่งแทนก็ได ้ใหส้ภาวิชาการประกอบดว้ยกรรมการสภาวิชาการเท่าทีมีอยูมี่อาํนาจและปฏิบติั
หนา้ทีตามมาตรา ๒๒ ต่อไปได ้

ในกรณีทีกรรมการสภาวิชาการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดด้าํเนินการให้
ไดม้าซึงกรรมการสภาวิชาการใหม่ ใหก้รรมการสภาวิชาการซึงพน้จากตาํแหน่งปฏิบติัหนา้ทีต่อไป
จนกวา่จะไดมี้การแต่งตงักรรมการสภาวิชาการขึนใหม่แลว้ 

  
มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอาํนาจและหนา้ที ดงันี 
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทศัน์ กาํหนดนโยบายวิชาการ และหลกัสูตรการเรียนการ

สอนและการวดัผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และภาระหน้าทีของ
มหาวิทยาลยั 

(๒) พิจารณาเสนอดาํเนินการเกียวกบัการวิจยัการสอน การประเมินผลการสอน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(๓) พิจารณาเสนอการใหป้ริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง ประกาศนียบตัร
บณัฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 

(๔) พิจารณาเสนอการจดัตงั ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบนั สํานัก ศูนย ์
ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทงัการเสนอแบ่งส่วน
ราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดงักล่าว 

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบนัวิชาการชนัสูงหรือสถาบนัวิจยัอืนเขา้สมทบใน
มหาวิทยาลยั 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกียวกบัการแต่งตงัและถอดถอนศาสตราจารย  ์ รอง
ศาสตราจารยแ์ละผูช่้วยศาสตราจารย ์

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกียวกับการแต่งตงัและถอดถอนศาสตราจารยพ์ิเศษ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ และอาจารยพ์ิเศษ 

(๘) แสวงหาวิธีการทีจะทาํให้การศึกษา การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
การปรับปรุง การถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี การทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม การพฒันา
ทอ้งถิน การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใหเ้จริญ
ยงิขึน 



(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกาํลงัเพือการพฒันา
ทอ้งถิน การทาํขอ้ตกลงระหว่างมหาวิทยาลยัในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุ้คลากร 
ทรัพยากรและความชาํนาญร่วมกนัในการปฏิบติัหนา้ทีของมหาวิทยาลยัเพือการพฒันาทอ้งถิน 

(๑๐) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลยัเกียวกบัการงานดา้นวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

(๑๑) เสนอความเห็นเกียวกบัการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดา้น
วิชาการของมหาวิทยาลยั 

(๑๒) ให้คาํปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีสภามหาวิทยาลยัหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 

(๑๓) แต่งตงัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึงบุคคลใดเพือกระทาํ
การใดๆ อนัอยูใ่นอาํนาจและหนา้ทีของสภาวิชาการ 

  
มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประกอบดว้ยประธานสภาและกรรมการสภาซึงเลือกจากคณาจารยป์ระจาํ และขา้ราชการของ
มหาวิทยาลยั 

องคป์ระกอบ จาํนวน คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า วาระการดาํรง
ตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึง ตลอดจนการ
ประชุมของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและการเรียกประชุมคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

  
มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมีหนา้ที ดงันี 
(๑) ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลยัและการพฒันา

มหาวิทยาลยัต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยั 
(๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพือส่งเสริมพฒันาศักยภาพของคณาจารย์และ

ขา้ราชการในการปฏิบติัหนา้ทีตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(๓) พิทกัษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัและปฏิบติัหน้าทีอืนตามทีอธิการบดี 

หรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
(๔) เรียกประชุมคณาจารยแ์ละขา้ราชการเพือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลยั

และนาํเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลยั 
การปฏิบติัหนา้ทีของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการถือเป็นการปฏิบติัหนา้ทีราชการ

และการดาํเนินการใดๆ ในการปฏิบติัหนา้ทีโดยชอบยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและไม่เป็นเหตุใน
การดาํเนินการทางวินยั 



  
มาตรา ๒๕ ใหม้หาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

คณะหนึงประกอบดว้ยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคก์ารนักศึกษา และ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนหนึงซึงสภามหาวิทยาลยัแต่งตงัจากผูมี้ความรู้ความเชียวชาญดา้น
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนทอ้งถิน การศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และดา้น
อืนๆ ตามทีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร ในจาํนวนนีให้แต่งตงัจากบุคคลในเขตพืนทีบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง 

องคป์ระกอบ จาํนวน คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า วาระการดาํรง
ตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

  
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีหนา้ที ดงันี 
(๑) ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่มหาวิทยาลยัเพือพฒันา

แนวทางการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 
(๒) เสนอความเห็นเกียวกบันโยบายและแผนพฒันาการจดัการอุดมศึกษาเพือการ

พฒันาทอ้งถิน 
(๓) ส่งเสริมใหมี้ทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพยใ์หมี้โอกาสศึกษา

ใหม้หาวิทยาลยัอนัเป็นการสนบัสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๔) ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างสัมพนัธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั

กบัประชาชน 
  
มาตรา ๒๗ ให้มีอธิการบดีคนหนึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดและรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี หรือจะมีทงั
รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีตามจาํนวนทีสภามหาวิทยาลยัแต่ละแห่งกาํหนด เพือทาํหนา้ที
และรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามทีอธิการบดีมอบหมายกไ็ด ้

  
มาตรา ๒๘ อธิการบดีนนั จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงั โดยคาํแนะนาํ

ของสภามหาวิทยาลยัจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๙ 
หลกัเกณฑ ์วิธีการไดม้า และคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั โดยกระบวนการสรรหาซึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 



(๑) เป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญ และคุณสมบติัเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละ
ภาระหนา้ทีของมหาวิทยาลยั และเป็นทียอมรับนบัถือของบุคลากรของมหาวิทยาลยัและบุคคลใน
ทอ้งถินทีมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจการของมหาวิทยาลยั 

(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรืองการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัและบุคคลในทอ้งถินทีมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจการของมหาวิทยาลยั 

  
มาตรา ๒๙ อธิการบดีตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอืนทีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้าํการสอนหรือมี
ประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอืนที
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบนัอุดมศึกษาอืนทีสภามหาวิทยาลยัรับรอง หรือดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง
ศาสตราจารย  ์ รวมทงัมีคุณสมบติัอืนและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยั 

  
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสีปี และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ แต่งตงัใหม่อีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้
นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึง อธิการบดีพน้จากตาํแหน่ง เมือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลยัให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือมเสีย หรือบกพร่องต่อ

หนา้ทีหรือหยอ่นความสามารถ 
(๔) ถูกลงโทษทางวินยัอย่างร้ายแรง หรือถูกสังให้ออกจากราชการเพราะเหตุมี

มลทิน หรือมวัหมองในกรณีทีถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
(๕) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก 
(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การใหอ้อกจากตาํแหน่งตาม (๓) ตอ้งมีคะแนนเสียงลงมติไม่นอ้ยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัทงัหมดเท่าทีมีอยู ่
  
มาตรา ๓๑  อธิการบดีมีอาํนาจและหนา้ที ดงันี 



(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอ้บังคบัของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทังนี ให้สอดคลอ้งกับนโยบายและ
วตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานทีและทรัพยสิ์นอืนของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอ้บงัคบัของทางราชการและของ
มหาวิทยาลยั 

(๓) จดัทาํแผนพฒันามหาวิทยาลยั และปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน รวมทงั
ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 

(๔) รักษาระเบียบวินยั จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของขา้ราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลยั 

(๕) เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยัในกิจการทวัไป 
(๖) เสนอรายงานประจาํปีเกียวกบักิจการดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยัต่อสภา

มหาวิทยาลยั 
(๗) แต่งตงัและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอ้าํนวยการสถาบนั รอง

ผูอ้าํนวยการสาํนัก รองผูอ้าํนวยการศูนย ์ รองหัวหนา้ส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที
เรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารยพ์ิเศษ 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการรวมทงัส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 

(๙) ปฏิบติัหน้าทีอืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยั หรือตามทีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

  
มาตรา ๓๒ ใหส้ภามหาวิทยาลยัแต่งตงัรองอธิการบดีโดยคาํแนะนาํของอธิการบดี

จากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๙ 
อธิการบดีอาจแต่งตงัผูช่้วยอธิการบดีจากขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัซึง

สาํเร็จการศึกษาไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอืนทีสภา
มหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้าํการสอนหรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสาม
ปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอืนทีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และให้อธิการบดีมีอาํนาจ
ถอดถอนผูช่้วยอธิการบดีได ้

เมืออธิการบดีพน้จากตาํแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จาก
ตาํแหน่งดว้ย 

  



มาตรา ๓๓ ในกรณีทีผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัราชการได ้
ให้รองอธิการบดีเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึง
อธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้อธิการบดีมิไดม้อบหมาย ใหร้องอธิการบดีซึงมี
อาวโุสสูงสุดเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ในกรณีทีไม่มีผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึง หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบติัราชการได ้หรือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดี ใหส้ภามหาวิทยาลยัแต่งตงัผูมี้คุณสมบติั
ตามมาตรา ๒๙ คนหนึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดีแต่ตอ้งไม่เกินหนึงร้อยแปดสิบวนั 

  
มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึง ใหมี้สาํนกังานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึง

เป็นผูบ้งัคบับญัชา มีหนา้ทีรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนนัแทนอธิการบดีตามทีไดรั้บ
มอบหมาย และจะให้มีผูช่้วยอธิการบดีตามจาํนวนทีสภามหาวิทยาลยักาํหนด เพือทาํหนา้ทีและ
รับผดิชอบตามทีอธิการบดีมอบหมายกไ็ด ้

  
มาตรา ๓๕ ในบณัฑิตวิทยาลยั ให้มีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงาน

ของบณัฑิตวิทยาลยั และจะใหมี้รองคณบดีตามจาํนวนทีสภามหาวิทยาลยักาํหนด เพือทาํหนา้ทีและ
รับผดิชอบตามทีคณบดีมอบหมายกไ็ด ้

  
มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลยั ใหมี้คณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบงาน

และจะให้มีรองคณบดีตามจาํนวนทีสภามหาวิทยาลยักาํหนด เพือทาํหนา้ทีและรับผิดชอบตามที
คณบดีมอบหมายกไ็ด ้

  
มาตรา ๓๗ ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตงัคณบดีจากผูส้ําเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาอืนทีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และ
ไดท้าํการสอนหรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีในมหาวิทยาลยั หรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอืนทีมหาวิทยาลยัรับรอง 

ให้อธิการบดีแต่งตังรองคณบดีโดยคาํแนะนําของคณบดีจากผูมี้คุณสมบัติ
เช่นเดียวกบัคณบดี และใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจถอดถอนรองคณบดีโดยคาํแนะนาํของคณบดี 

  
มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสีปีและอาจไดรั้บแต่งตงัใหม่

อีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้และใหน้าํความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและ
วรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่การพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมือคณบดีพน้จากตาํแหน่ง ใหร้องคณบดีพน้จากตาํแหน่งดว้ย  



  
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี ให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั และใหน้าํบทบญัญติัในหมวด ๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๔๐ ในกรณีทีผูด้าํรงตาํแหน่งคณบดีไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัราชการได ้

หรือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งคณบดี ใหอ้ธิการบดีแต่งตงัผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึง เป็น
ผูรั้กษาราชการแทนคณบดีแต่ตอ้งไม่เกินหนึงร้อยแปดสิบวนั 

  
มาตรา ๔๑ ในสถาบนั สาํนกั และศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเรียกชืออยา่ง

อืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีผูอ้าํนวยการ หัวหนา้ส่วนราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานคนหนึง 
เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานนนั และจะให้มีรองผูอ้าํนวยการ 
รองหวัหนา้ส่วนราชการหรือรองหวัหนา้หน่วยงานนนัๆ คนหนึง หรือหลายคน เพือช่วยปฏิบติังาน
ตามทีผูอ้าํนวยการ หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานนนัมอบหมายกไ็ด ้

ใหส่้วนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานตามวรรคหนึงมีคณะกรรมการประจาํส่วนราชการนนัคณะหนึง องคป์ระกอบ จาํนวน 
คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการไดม้า อาํนาจและหนา้ที วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก
ตาํแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาํส่วนราชการและการ
จดัระบบบริหารงานในส่วนราชการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั ทงันี จะตอ้ง
มีกรรมการทีเป็นผูท้รงคุณวุฒิซึงแต่งตงัจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงใน
สาม 

  
มาตรา ๔๒ ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการ หัวหนา้ส่วนราชการ 

หรือหัวหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทงัผูด้าํรงตาํแหน่งรองและ
ผูช่้วยของตาํแหน่งดงักล่าว ตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ตม็เวลา และจะดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวเกิน
หนึงตาํแหน่งในขณะเดียวกนัมิได ้

ผูด้าํรงตาํแหน่งตามวรรคหนึงจะรักษาราชการแทนตาํแหน่งอืนอีกหนึงตาํแหน่งก็
ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินหนึงร้อยแปดสิบวนั 

  
มาตรา ๔๓ ใหมี้การสรรหาบุคคลเพือแต่งตงัเป็นคณบดี ผูอ้าํนวยการ หวัหนา้ส่วน

ราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทงันี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

  



มาตรา ๔๔ เพือประโยชน์ในการบริหารราชการในสํานกังาน บณัฑิตวิทยาลยั 
คณะ สถาบนั สาํนกั วิทยาลยั ศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ อาํนาจในการสังการอนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัการ หรือการดาํเนินการอืนใดทีอธิการบดี
จะพึงปฏิบัติหรือดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสัง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรืองใด ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสงั หรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เรืองนันมิได้กาํหนดเรืองการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอย่างอืนหรือมิได้ห้ามเรืองการมอบอาํนาจไว ้
อธิการบดีจะมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือให้ผูด้าํรงตาํแหน่งคณบดี ผูอ้าํนวยการ หัวหนา้ส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนนักไ็ด ้

ใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทนตามวรรคหนึง มีอาํนาจและหนา้ทีตามทีอธิการบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๔๕ ให้ผูรั้กษาราชการแทนตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันีมีอาํนาจ

และหนา้ทีเช่นเดียวกบัผูซึ้งตนแทน 
ในกรณีทีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสัง หรือมติคณะรัฐมนตรี

แต่งตงัให้ผูด้าํรงตาํแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอาํนาจและหนา้ทีอย่างใด ให้ผูรั้กษาราชการ
แทนทาํหนา้ทีกรรมการหรือมีอาํนาจและหนา้ทีเช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่งนนัในระหว่างทีรักษา
ราชการแทนดว้ย 
 


