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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
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“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

“สภาคณาจารยและพนักงาน”  หมายความวา  สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจางของมหาวิทยาลยั 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนหนวยงาน

ของรัฐอยูในกํากับของกรุงเทพมหานคร  มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  กฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และไมเปนรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดต้ังข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการ  การวิจัย  สรางและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

รวมตลอดทั้งเผยแพรความรูและสงเสริมการแพทย  การสาธารณสุข  การบริหารจัดการเขตเมือง   

การปกครองสวนทองถิ่น  การพัฒนามหานคร  การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

ภูมิปญญาทองถิ่น  ส่ิงแวดลอม  และกีฬา  โดยคํานึงถึงประสบการณและความพรอมในดานตาง ๆ   

ที่เปนเอกลักษณของกรุงเทพมหานคร  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชน

ของประเทศชาติ 
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มาตรา ๗ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ทําการวิจัย  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  เพื่อสรางหรือพัฒนาองคความรูและนําความรู

นั้นไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  สังคม  และประเทศชาติ 
(๒) ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและ

แผนความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานครกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  โดยมุงเนนใหบัณฑิต 
มีความรู  ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสํานึกตอสังคมและมีความใฝรูและ
เรียนรูดวยตนเอง 

(๓) พัฒนาองคความรูดานการแพทยและการสาธารณสุขทุกสาขา  โดยเนนทางดาน 
เวชศาสตรเขตเมือง 

(๔) พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการเขตเมือง  ดานการปกครองสวนทองถิ่นและ
พัฒนามหานคร 

(๕) ใหโอกาสทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนเขตเมืองโดยยึดหลัก
ความเสมอภาค 

(๖) บริการทางวิชาการและรวมมือกับชุมชนในการฝกและพัฒนาอาชีพ 
(๗) ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นส่ิงแวดลอม   

และกีฬา 
(๘) ใหบริการทางการแพทย  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัย รับเข าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) คณะ 
(๔) วิทยาลัย 
(๕) สถาบัน 
(๖) ศูนย 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖  เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 

การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหทําเปนขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐ การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๙  ใหทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง  และการรวมสวนงาน

ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน 

มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือ

สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได   

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ

วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือตางประเทศหรือขององคการ

ระหวางประเทศก็ได  โดยในการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา   อนุปริญญา   

หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับประโยชนในฐานะ

ขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม  แตไมตัด

สิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ 
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มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  ภายในวัตถุประสงคตามที่
ระบุไวในมาตรา  ๖  และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  จาง  รับจาง  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ   
แลกเปลี่ยน  และจําหนายหรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสินมีสิทธิในหรือหาประโยชน 
จากทรัพยสินทางปญญา  และจําหนายสังหาริมทรัพย  หรืออสังหาริมทรัพยทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให   

การจํ าหนายหรือแลกเปลี่ ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย   ใหกระทําได เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนาย  หรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและ
คาบริการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนหรือกับองคการหรือ
หนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ 

(๔) กูยืมเงิน   และใหกู ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  ลงทุนหรือ 
รวมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การถือหุน  การเขาเปนหุนสวน  การลงทุน  หรือการรวมลงทุน  
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน 

(๕) กําหนดคาตอบแทน  หรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
อยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

(๖) ปกครองดูแล   บํารุงรักษา   จัดการ   ใช   และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

(๗) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
รวมลงทุนกับบุคคล   หรือนิ ติบุคคลใด   เพื่อดําเนินกิจการที่ เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย   หรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายได 
ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย  มีดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรใหเปนรายป 

(๒) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๓) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการดําเนินการตามมาตรา  ๑๔  (๔)  และ  (๗)  และ

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 

(๖) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนและเหมาะสมผานกรุงเทพมหานคร 

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

เงินอุดหนุนตาม   (๑)  นั้น  ใหกรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

แกมหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของงบประมาณรายจายประจําป 

ของมหาวิทยาลัยสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๖)  ใหกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณเปนรายการสวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่จัดสรรใหแกกรุงเทพมหานครตามภารกิจ 

ที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และไมตองนําสงเปนเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร

ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ 

ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  

กรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปน 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่นไมถือเปนที่ 

ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย   
และการบริการทางวิชาการโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับ 
ทางปกครอง   และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสิน 
ของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว   
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูอุทิศให
หรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  ไดแก  อธิการบดี  เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประธานสภาคณาจารยและพนักงานและปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน   ซ่ึงเลือกต้ังจากคณบดีหนึ่ งคนและ
ผูอํานวยการวิทยาลัย  สถาบัน  ศูนย  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยประจําสามคน  และ
พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองมีผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย  การพยาบาล 
การปกครองสวนทองถิ่น  และดานชุมชนเมืองรวมอยูดวย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  เปนผูดําเนินการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  การกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการไดมา 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม   (๔)   และ  (๕)  ให เปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา

มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตง ต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ ง เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

โดยคําแนะนําของอธิการบดี  และใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  

และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรืออาจไดรับ

เลือกต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด  

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนง 

ที่วาง  ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  
หรือ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการ
เลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกต้ัง 
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา
เกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได   

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ   
แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิไดเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะได 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
หรือไดมีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบาย  และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ในมาตรา  ๖ 

(๒) ออกระเบียบ  ขอบงัคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและออกขอบังคับ
สําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมั ติการใหปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๔) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยอื่น 
(๖) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษา  รวมทั้งการปรับปรุง  ยุบรวมหรือยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๕๕  วรรคสาม 

(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๑๐) ออกระเบียบและขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล  และการบริหารการเงิน  การพัสดุ  

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น 

(๑๒) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

(๑๓) แตงต้ังและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ  และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๔) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  รองอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน

ตามมาตรา  ๙ 

(๑๖) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย 

(๑๗) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๑๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๒ การประชุมและการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๓ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและ

กรรมการสภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอ 

สภามหาวิทยาลัย 

(๒) กําหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(๓) จัดทํ าจรรยาบรรณของคณาจารย และผูปฏิบั ติ งานในมหาวิทยาลั ย เพื่อ เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 

(๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ  และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

(๕) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  รวมทั้ง

การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๖) เสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี

หนาที่สอน  วิจัย  หรือใหบริการทางวิชาการ  รวมทั้งการเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน

ดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา 

ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๑  และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 

ตามมาตรา  ๑๒  ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ   

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และตําแหนง

ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๕๕  วรรคสามตอสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

(๑๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดี  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย

หรืออธิการบดีมอบหมาย 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบดวยประธาน

กรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนุน 

การดําเนินกิจการ  รวมทั้งหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย

อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี

มอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๗ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง 

หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคล 

ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง 

ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๘  อธิการบดีพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง   เนื่ องจากไมผ านการประเมินผล 

ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยูเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนบคุคลลมละลาย 

(๘) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

เทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณ 

ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว 

ไมนอยกวาสามปในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะ 

ใหมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๒) บริหารการเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) บรรจุ  แตงต้ัง  และถอดถอนพนักงานและลูกจาง  รวมทั้งการดําเนินการบริหารงานบุคคล

ตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดหารายไดและทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(๖) แตงต้ังและถอดถอนหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย  และผูชวยอธิการบดี 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และสภากรุงเทพมหานคร 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองอธิการบดี 

เปนผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษา

การแทน  ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามความใน 

วรรคหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  

วรรคหนึ่งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี 

มาตรา ๓๓ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี  ใหมีหัวหนาสวนงาน

คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงาน 

ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

การแตงต้ังหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย  ใหมีคณบดีหรือผูอํานวยการ  ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยแตงต้ังเปนหัวหนาสวนงานและเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะหรือ 

สวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และ

รับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ัง 

ใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  การพนจากตําแหนง  และการบริหารงานของหัวหนา

สวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๕)  และ  (๖)  หรือสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย  ใหมีผูอํานวยการซึ่งอธิการบดีแตงต้ัง 
เปนหัวหนาสวนงานและเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนา
สวนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงาน
มอบหมายก็ได 

การแตงต้ังหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงานประกอบดวย  ประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน  และสมาชิกซ่ึงมาจากพนักงานของมหาวทิยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  และสมาชิก  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน
ของสภาคณาจารยและพนักงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ใหสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) สงเสริมจริยธรรมของคณาจารยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงานตามมาตรา  ๙ (๓)  และ  (๔)  หรือสวนงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย 
องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนง  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงาน   
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  หัวหนาสวนงาน
หรือรองหัวหนาสวนงานจะดํารงตําแหนงเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง   

แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๐ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนตลอดจนการมอบอํานาจ

ชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือ

กําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่ใดใหผูรักษาการแทนหรือ

ผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่  เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น

ในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย  แลวแตกรณี  เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว 

เปนอยางอื่นในคําส่ังมอบอํานาจ 

หมวด  ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ   หลักเกณฑ   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   ให เปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและ

ผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยตามหลัก เกณฑ   วิธีการ   และระยะเวลาที่ กํ าหนดในขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอน   

และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   

แลวดําเนินการตามมาตรา  ๒๔  (๕) 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

 

มาตรา ๔๕ ใหอธิการบดีจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อขอรับ 

เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครโดยเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยเมื่อสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา  และนําเสนอตอ 

สภากรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติเปนงบประมาณของมหาวิทยาลัยตอไป 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลใหอธิการบดีเสนอ

ขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการตอไป 

มาตรา ๔๖ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายได  และ

คาใชจายตามความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบ 

บัญชีภายในเปนประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี 

ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๘ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและ 

ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญช ี

มาตรา ๔๙ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม

ไดตามความจําเปน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๐ ใหผูสอบบัญชีทํ ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุลบัญชีทําการ   

และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย 

ในปที่ลวงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๕๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน   เพื่อตรวจสอบการ

ดําเนินการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  

รองอธิการบดี  หัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  และรายงานผลโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปไมนอยกวาปละหนึ่งคร้ัง 

มาตรา ๕๒ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 

การกํากับและดูแล 
 

 

มาตรา ๕๓ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป 

ซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖  และใหสอดคลองกับนโยบายของ

กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหาย 

ตอสวนรวม  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครพิจารณาหาขอยุติ  หากไมสามารถ

มีขอยุติไดภายในหกสิบวัน  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรี  และใหรัฐมนตรีเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา  หากมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหเปนที่สุด 

มาตรา ๕๔ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครนําเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๖ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

มาตรา ๕๕ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๖ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังจากผูซ่ึงดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ 
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  และมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  และถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๗ รองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้นสภามหาวิทยาลัย 
อาจแตงต้ังจากอาจารยพิเศษหรือผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  และมิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙ (๓)  และ  (๔) 

คุณสมบั ติ   หลัก เกณฑและวิธี การแต ง ต้ั ง   และถอดถอนรองศาสตราจารยพิ เ ศษ   
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๘ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ   

ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีสิทธิใชตําแหนง 

ทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังตอไปนี้ 

ศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ศ. 

ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ศ.  (พิเศษ) 

รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 

รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.  (พิเศษ) 

ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา ๕๙ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 

ปริญญาโท เรียกวา  มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ. 

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา

ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใชอักษรยอ

สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ   

และอนุปริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรมและผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอสังคม  สมควรแกปริญญานั้น ๆ  

แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙ 

ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะ  หรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา   

และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด   

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาว 
ที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 
จากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกาย
ของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๖๗ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง   เคร่ืองแบบ   
เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบ 
ส่ิงดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่
ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช  หรือมีวิทยฐานะ  หรือตําแหนง
เชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือสวนงานของมหาวิทยาลยั  ไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ 

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๕  วรรคสอง 

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม (๒)  แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๙ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และรายไดของ

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยในสังกัด

สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การแบงสวนราชการภายใน

หนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๗๑)  ลงวันที่  ๓  

กรกฎาคม  ๒๕๕๒  มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามรายการที่ผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานครประกาศกําหนด  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๐ ใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร

และวชิรพยาบาล  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ในสังกัดสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และลูกจางของสวนราชการ 

ซ่ึงสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย   

ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  หรือลูกจางของสวนราชการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไป  และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญติันี้  โดยใหถือวา

การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของ 

สวนราชการ  แลวแตกรณี   

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   

ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง  และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของ 

ขาราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจางของสวนราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยลูกจาง  แลวแตกรณี 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางของ 
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง   ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางของสวนราชการดังกลาวอยูภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดี  และหัวหนาสวนงาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และรับเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจาก 
เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัย  โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยลูกจางมาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่นํ ากฎหมายว าดวยระเบียบขาราชการกรุง เทพมหานคร   และขอบัญญั ติ
กรุงเทพมหานครวาดวยลูกจางมาใชบังคับ  แตบทบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้  
หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้  หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

มาตรา ๗๑ ขาราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๐  ผูใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม  (๑)  แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมิน
แลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม  (๒)  แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมิน
แลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับเขาทดลองปฏิบัติงาน 
เปนเวลาหนึ่งป  เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก็ใหบรรจุได 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม   (๓ )   ถามหาวิทยาลัยเห็นว าการรับบุคคลนั้นเขาทํ างานจะเปนประโยชน 
ตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเขาทํางานไดใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและเมื่อไดย่ืนแสดง

เจตนาแลวจะถอนมิได 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางของสวนราชการ 

ตามมาตรา  ๗๐  ตําแหนงใดวางลงต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น 

มาตรา ๗๓ ในระหวางที่ยังมีขาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๗๐  เปนผูปฏิบัติ

หนาที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการกรุงเทพมหานครดังกลาวมีสิทธิเปนสมาชิก

หรือมีสวนรวมในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๔ ผูซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๑  ใหไดรับ

เงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๕ ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา  ๗๑  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย   

ลูกจางของสวนราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๑  ใหถือ

วาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบ

กรุงเทพมหานครวาดวยบาํเหน็จและเงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจาง 

มาตรา ๗๖ ในร ะหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด มี สภ ามหา วิ ทย าลั ยต ามพระร าชบัญญั ติ นี้ ใ ห 

สภามหาวิทยาลัยประกอบดวย   ผู ว าราชการกรุง เทพมหานครเปนนายกสภามหาวิทยาลัย   

ปลัดกรุงเทพมหานครเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผูอํานวยการสํานักการแพทย  และผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจํานวนหกคน   

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 

วชิรพยาบาลเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยเปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ  ทั้งนี้  จนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งป 

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๗๗ ใหสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   ๗๖   แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มี คุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  ปฏิบัติหนาที่อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ังอธิการบดี  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังอธิการบดีตามวรรคหนึ่งแลวใหอธิการบดี 

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๖  ดวย 

มาตรา ๗๘ เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการ 

ไปไดอยางตอเนื่องในวาระเริ่มแรก  ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และ

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร   

เร่ือง  การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘   

มีฐานะเปนสวนงานของมหาวิทยาลัยโดยเรียกชื่อวา   “คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล”  และ   

“คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย”  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  จนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดต้ัง 

สวนงานตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และผูอํานวยการ

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยดํารงตําแหนงเปนคณบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยตามวรรคสองมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ

กรุงเทพมหานครมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหพนจากตําแหนงดังกลาว 

มาตรา ๗๙ ในระหวางที่ ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา   ๒๓   ใหผู ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ 

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๖  หรือคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ทําหนาที่ 

สภาวิชาการตามมาตรา  ๒๔  จนกวาจะมีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๐ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยหรืออาจารย

ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีฐานะเปนศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้ 

สําหรับผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่อาจารยในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  

และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

นับเปนระยะเวลาตอเนื่องเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ได 

มาตรา ๘๑ ในระหวางที่ ยังมิไดออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  กฎ  ก.ก.  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ขอกําหนด   

ระเบียบ  หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง

ขนาดใหญ  และเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษที่เปนศูนยรวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ   

สังคม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การปกครอง  อุตสาหกรรม  และการคมนาคมขนสงท่ีสําคัญ  ดังนั้น  จึงสมควร

จัดตั้งมหาวิทยาลัยในกํากับกรุงเทพมหานครขึ้น  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อใหมีการศึกษา  สงเสริม

วิชาการ  การวิจัย  และวิชาชีพช้ันสูง  พัฒนาองคความรูดานการแพทย  และสาธารณสุขท่ีเนนเวชศาสตร 

เขตเมืองและศาสตรอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตเมือง  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  พัฒนาองคความรูดานการปกครองสวนทองถ่ินและพัฒนามหานคร  รวมทั้ง 

ใหโอกาสทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนเขตเมือง  บริการทางวิชาการ  และรวมมือ 

กับชุมชนรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการฝกและพัฒนาอาชีพ  การบํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


