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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.๒๕๔๑

---------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๔๑“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๑๔
(๒) ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๑๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๒๑
มาตรา ๔ ใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.๒๕๑๔ เปนมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามพระราชบัญญัตินี้และเปนนิติบุคคล
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย หรือ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขต
การศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“สภาคณาจารย” หมายความวา สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการณตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
---------------------------มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตน
เองโดยไมจําเปนตองมาเขาชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปวัฒน
ธรรม
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สํานัก
มหาวิทยาลัยอาจใหมีวิทยาลัย ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการ
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานุการ กอง หรือ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทา
กอง
คณะและวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานุการ ภาควิชา กอง หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
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สํานักงานเลขานุการ กอง และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวน
ราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
การแบงสวนราชการใหเปนสํานักงานเลขานุการ ภาควิชา และกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง ใหทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอื่นเขามาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นใดชั้นหนึ่งแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยนั้นใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย ปกครอง ดูแล หรือใช
ประโยชน
(๔) รายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฏหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
รายไดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบ
ประมาณ เวนแตเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสิน
หรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ
มาตรา ๑๒ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้วแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราชพัสดุและให
เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใน
ขอบเขตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
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เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไวและ
ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ ผูมีสิทธิเขาศึกษาชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(๒) เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอ
กันมาแลวไมนอยกวาหาป และมีความรูสอบไลไดชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
(๓) เปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขารับศึกษาได
ทั้งนี้ โดยไมตองสอบคัดเลือก เวนแตในกรณีจําเปนสภามหาวิทยาลัยอาจจํากัดจํานวนผูเขาศึกษา
และกํานดใหมีการสอบคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยก็ได
มาตรา ๑๕ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา การรับเขาศึกษา และจํานวนนักศึกษาในชั้นที่สูงกวา
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
---------------------------มาตรา ๑๖ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงไดแก อธิการบดี ประธาน สภาคณาจารย และประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจ็ดคน ซึ่งเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ จํานวนดังกลาวใหมีรองอธิการบดีไดไมเกินสามคน
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปที่มิใชคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และไมใชผูดํารงตําแหนงตาม(๓)
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตง
ตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)
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ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอจปฏิบัติหนาที่ไดหรือไม
มีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔)
หรือ (๕) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี และอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวย
เลขานุการ ดวยก็ได
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตาม (๖) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวย
การสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูเลือกตั้ง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) ใหคณาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยเปนผูเลือกตั้ง สวนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ใหขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยของมหาวิทยาลัยประจําเปนผูเลือกตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) และ
(๖) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับการเลือกตั้งใหม
อีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหถอดถอน เพราะขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) และ
(๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรือไดมีการเลือกตั้งผูดํารง
ตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕)หรือ
(๖) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายก
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สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือไดมี
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจาก
ตําแหนง กอนครบวาระไมเกินเกาสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทน
ตําแหนงที่วางก็ได
มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดย
เฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๒) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน
ราชการขอสวนราชการดังกลาว
(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือการยก
เลิกการสมทบ
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด
(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอน อธิการบดี ศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ
(๘) แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ใหรักษาราชการ
แทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม จนกวาจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งอธิการบดีคนใหม
(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวย
การศูนย รองผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รองหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่น ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
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(๑๒) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
(๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อมอบ
หมายใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๔) พิจารณาและใหความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็
ได
(๑๕) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได
ระบุใหเปนหนาที่ของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๙ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคบของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๐ ใหมีสภาคณาจารย ประกอบดวยกรรมการซึ่งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยตออธิการบดีและสภา
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
องคประกอบ อํานาจกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งวาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและดําเนินงานของสภาคณาจารย ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวิทยาลัยและ
สบันสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระการดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๒ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
จะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
เพื่อประโยชนในการบังคับบัญชา ใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดี รองอธิการบดี เปนรองอธิบดี และ
ผูชวยอธิการบดีเปนผูชวยอธิบดี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๓ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย จากผูซึ่งมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
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อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลยัรับรอง
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกไดแตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
(๔) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ถูกใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางราย
แรง
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูซึ่งมีคุณสมบัติเชน
เดียวกับอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูซึ่งมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบ
เทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบ
การณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๔ อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ของทางราช
การและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย และสงเสริมกิจการนักศึกษา
(๕) เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําป ตลอดจนรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดาน
ตางๆของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
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(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปนผู
รักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราช
การแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดี ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรค
หนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี และใหนํามาตรา ๓๙ วรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคัญบัญชาและรับผิดชอบงานของ
วิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมาย และจะใหมีผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทํา
หนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๗ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ประกอบดวยรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผู
อํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใน
วิทยาเขตนั้น เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากคณาจารยประจําใน
วิทยาเขตนั้นมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง แตไมนอยกวาสามคน
ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตแตงตั้งบุคคลหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีก
ได
การประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษา และขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตางๆ ของวิทยาเขตแกอธิการบดี
(๒) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย และสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต
(๓) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตตออธิการบดี และวางระเบียบหรือออกขอ
บังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจําปของสวนราชการตางๆของวิทยา
เขตตออธิการบดี
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่
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คณบดีมอบหมายก็ได
คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอธิการบดี
รองคณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียว
กับผูชวยอธิการบดี
คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได และใหนํามาตรา ๒๓ วรรคสาม มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของ
คณบดีโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ใหนํามาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๐ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวยคณบดีเปน
ประธานกรรมการ รองคณบดีซึ่งคณบดีมอบหมายคนหนึ่ง และคณาจารยประจําของคณะที่ดําเนินงาน
บัณฑิตศึกษาจํานวนหนึ่งเปนกรรมการมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนเลขานุการ และจะใหมีผู
ชวยเลขานุการคนหนึ่งก็ได
จํานวน คุณสมบัติ การไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมาจากคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบียบปฏิบัติและออกขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับงานบัณฑิตวิทยาลัยโดยไมขัด
ตอระเบียบ ขอบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาเสนอเปดหรือยุบโครงการบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาดําเนินการวัดผลและประเมินผลบัณฑิตศึกษา
(๕) ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆเกี่ยวกับกิจการบัณฑิตวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในคณะหนึ่งใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะใหมี
รองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรองคณบดี
ตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๓๓ ในคณะหนึ่งใหมีกรรมการประจําคณะประกอบดวย
(๑) คณบดีเปนประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีซึ่งคณบดีมอบหมายคนหนึ่งเปนกรรมการ
(๓) หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีใชฐานะเทียบเทาภาควิชาถามี
เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการประจําคณะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนเลขานุการและจะใหมีผูชวยเลขานุการ
คนหนึ่งก็ได
ในกรณีที่ไมมีการแบงภาควิชาหรือมีแตไมถึงสี่ภาควิชา ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณาจารย
ประจําในคณะนั้นซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาภาควิชาเปนกรรมการตาม (๓) เพิ่มเติมใหไดจํานวนสี่
คน
กรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามวรรคสาม มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมอีกก็ได
การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอในคณะตอ
มหาวิทยาลัย
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๖) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๗) พิจารณางบประมาณของคณะ
(๘) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือแบงสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาในคณะ ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาค
วิชา และจะใหมีรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาค
วิชาคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามอบหมายก็ได
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หัวหนาภาควิชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชานั้นใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี
รองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชานั้น
ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียว
กับคณบดี
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามีวาระการ
ดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
และใหนํามาตรา ๒๓วรรคสาม มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงกอนวาระของหัวหนาภาควิชาหรือหัว
หนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ
เทาภาควิชา ใหนํามาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาพนจาก
ตําแหนง ใหรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
พนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๖ ในสถาบันหรือสํานักหนึ่ง ใหมีผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับ
บัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานักนั้น แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการสถาบันหรือ
รองผูอํานวยการสํานักคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสถาบันหรือผู
อํานวยการสํานักมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสถาบัน
หรือผูอํานวยการสํานัก รวมทั้งรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่งและการ
รักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัย ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของวิทยาลัยศูนยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะนั้น แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการศูนย
หรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทําหนาที่
และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการวิทยาลัยผู
อํานวยการศูนย และหัวสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ วรรคหนึ่งและการรักษาราช
การแทน ใหนํามาตรา ๒๙ มาบังคับใชโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ใหสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ
เทาคณะ ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
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ฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี มีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสถาบัน ใหสถาบัน สํานัก วิทยาลัย
และศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะนั้น
องคประกอบ อํานาจและหนาที่ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาวาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือสวนราช
การที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๙ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราช
การและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือภาควิชา รวมทั้งผูดํารง
ตําแหนงรองหรือผูชวยของตําแหนงดังกลาว จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียว
กันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่ง
ตําแหนงก็ได แตตองไมเกินหกเดือน
มาตรา ๔๐ ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือภาควิชา ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กําหนดโดยขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนยและภาควิชา หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาอํานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่อง
การมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ และ
หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราช
การแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติราชการแทนหรือผูรักษาราชการแทนตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา
๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปน
กรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูปฏิบัติราชการแทน หรือผูรักษาราชการแทนทําหนาที่
กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษา
ราชการแทนดวย แลวแตกรณี
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หมวด ๓
ตําแหนงทางวิชาการ
-------------------------------------------มาตรา ๔๓ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ศาสตราจารยพิเศษนั้นจะไดทรงพระราชทานโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ
สภามหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน
อาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณี
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารย
พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนง
ไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย
ผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ใหผูเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษมีสิทธิใชชื่อศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยาฐานะไดตลอดไป
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การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอดังนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)

หมวด ๔
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
--------------------------------------------------มาตรา ๔๘ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท
เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี
เรียกวา บัณฑิต
ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๔๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไรใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได
มาตรา ๕๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร สําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได
รับปริญญาตรีแลว
(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้น
ไดรับปริญญาตรี
(๓) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
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มาตรา ๕๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรง
คุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา หรือผูดํารงตําแหนงตางๆใน
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให
มีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร
และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนัก
ศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
--------------------------------------------------มาตรา ๕๕ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิจะใช หรือแสดงดวยประการใดๆ วาตนมี
ตําแหนง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมี
ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้นตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
--------------------------------------------------มาตรา ๕๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
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และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราช
บัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ ใหนําบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๑๔ วาดวยเรื่องนี้มาใชบังคับไปพลางกอน
มาตรา ๕๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
ภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาของมหาวิทยาลัยอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ
ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจาก
ตําแหนง
มาตรา ๕๘ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา ใหนับวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก
มาตรา ๕๙ ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําสถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักของ
มหาวิทยาลัยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมี
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําสถาบันและคณะ
กรรมการประจําสํานักตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๐ ใหคณาจารยผูซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และ
อาจารยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะ
เปน ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย
เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบก
ษา เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๖๑ ใหผูไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.
๒๕๑๔ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๒ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ และขอ
บังคับเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย ระเบียบ และขอบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาบังคับใชโดยอนุโลม
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มหาวิทยาลัยรามคําแแหงซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ มีขอบเขตในการใหการศึกษาและอํานาจหนา
ที่อยางจํากัดไมสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปจจุบันที่ไดเพิ่มขยายภารกิจในการตอบ
สนองความตองการของสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนการคนควา การ
วิจัย และการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และภารกิจดานอื่นๆ สมควรปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาที่
และระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเสียใหม เพื่อใหสามารถรองรับการขยายงานและการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีความคลองตัวในการดําเนินงานในดานวิชาการและการบริหาร จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

