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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัติ นี้ให ใชบั งคับตั้งแตวัน ถัดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
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“วิทยาเขต” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขตทองที่ตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
“สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น” หมายความวา สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“สภาคณาจารย” หมายความวา สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ซึ่งจางโดยเงินอุดหนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลตามพระราชบั ญญัติ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล พ.ศ. ๒๕๓๐
เปนมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิตบิ ุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ มหาวิท ยาลั ย เป น สถานศึก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอม พระราชทานพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ใหเปนนามของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคในการสราง พัฒนา ประมวล และประยุกตองคความรูทั้งมวล
และดําเนินการใหมีการเรียนรูในองคความรูดังกลาว รวมตลอดทั้งเผยแพรความรู สงเสริม ปองกันและ
รักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) ทําการวิจัย รวมตลอดทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหทําการวิจัย เพื่อสรางหรือพัฒนาองค
ความรูโดยกระทําอยางตอเนื่อง และนําความรูนั้นไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศและสังคมและ
กอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย
(๒) ผลิตบัณฑิตใหสอดคล องกั บแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติ โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอสังคม
และมีความใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง
(๓) สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
(๔) ใหบริการทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
(๕) ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
(๖) สนั บสนุ น และส งเสริ ม ให บุ คลากรของสถาบั น อื่ น เข าร ว มในการสร างและพั ฒนา
องคความรูและเขารับการถายทอดองคความรู
(๗) รวมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อดําเนินการตาม (๑) ถึง (๖)
(๘) สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบํารุงรักษาและใชประโยชน
จากสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลยั่งยืน
มาตรา ๙ ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๗ และภาระหน า ที่
ตามมาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความเปนเลิศทางวิชาการ ความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๓) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
(๔) ความโปรงใสและความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการบริหาร
(๖) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร
มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํานักงานอธิการบดี
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(๓) วิทยาเขต
(๔) คณะ
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗
เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได
สํ านั กงานอธิ การบดี มี หน าที่ จั ด การงานบริ หารทั่ วไปของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะ มีหนาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ทําการวิจัยนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน และใหบริการทางวิชาการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิ ทยาเขต คณะ และสวนงานที่เรียกชื่ อ
อยางอื่น อาจแบงสวนงานเปนหนวยงานภายในของสวนงานนั้นได
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบงและการปรับปรุงหนวยงานในสวนงานตามมาตรา ๑๐ วรรคหา ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย
การดํ าเนิ น การตามมาตรานี้ ต องคํ านึ งถึ งคุ ณภาพทางวิ ช าการ การประหยั ดงบประมาณ
การลดความซ้ําซอน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ
มาตรา ๑๒ ภายใต วั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๗ มหาวิ ท ยาลั ย จะรั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง
หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ ภายใต วั ต ถุ ประสงค ตามมาตรา ๗ มหาวิ ทยาลั ย อาจจั ดการศึ ก ษาร วมกั บ
สถานศึกษาชั้นสู งหรือสถาบันอื่ นในประเทศหรื อตางประเทศหรือขององคการระหว างประเทศก็ได
โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได
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การจั ดการศึ ก ษาหรื อการยกเลิ กการจั ด การศึ กษาตามวรรคหนึ่ ง ให ทํ าเป น ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยู ภายใตบังคับแห งกฎหมายวาด วยการคุม ครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
ในมาตรา ๗ อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยนและ
จําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได
(๒) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการ หรือหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ
(๔) กูยื มเงิน และใหกู ยื มเงิน โดยมี หลั กประกั นด วยบุคคลหรื อทรัพย สิน การลงทุ นหรื อ
การรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุน หรือการรวมลงทุน
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) กําหนดค าตอบแทนหรื อค าตอบแทนพิ เ ศษ รวมทั้ งสวั สดิการ สิ ทธิประโยชน และ
ประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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(๗) จัดใหมีกองทุนเพื่อกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๘) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการ และบุคลากรอยางตอเนื่อง
(๙) ปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๑๐) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
รวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
หรือการนําผลการคนควาและวิจัยไปเผยแพร หรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการดําเนินการตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๑๐) และ
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการอุดมศึกษา
ที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใดแก
ขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยใน
สัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
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ในกรณี ที่ ร ายได ต ามวรรคหนึ่ ง มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอสํ า หรั บ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การ
ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริ มทรั พย ที่มหาวิ ทยาลัยไดม าจากการให หรื อซื้อดวยเงิ นรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยที่ใช เพื่อประโยชน เกี่ยวกั บการศึ กษา การวิจั ย และ
การบริการทางวิชาการโดยตรง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
มาตรา ๒๐ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสิ นที่มีผูอุทิศใหแ กมหาวิทยาลัย ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุ ทิศใหกําหนดไว
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๒๑ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานสภาคณาจารย นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจํานวนหนึ่ งคน ซึ่งเลื อกตั้งจากผู ปฏิบัติงานในมหาวิ ทยาลั ย
ที่มิใชคณาจารยประจํา
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสิบคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําจํานวนหาคน
และจากผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาจํานวนหาคน
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตาม (๒) คุณสมบั ติ หลักเกณฑและวิธี การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยตาม (๕) และ (๖)
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะแตงตั้ง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๒)
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกได
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
แตอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกได
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหน งตามวาระตามมาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลั ย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด
และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนง
ที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการ
ใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะ
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือไดมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๔ สภามหาวิ ทยาลัยมีอํ านาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิ จการทั่วไปของมหาวิทยาลั ย
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดเปาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกข อ บั ง คั บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับและประกาศสําหรับ
สวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
การออกขอบังคับตาม (๓) ตองเปนไปเพื่อความเปนธรรม สรางขวัญและกําลังใจโดยไดรับฟง
ความคิดเห็นของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยประกอบดวย
(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๕) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
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(๖) อนุมัติ การจั ดตั้ง การรวม และการยุ บเลิกสวนงานตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบ ง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๗) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๙) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๑๐) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัย
จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๑) พิจารณาสรรหา และดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
(๑๒) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา ๕๖
วรรคสาม
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น
(๑๕) วางนโยบายและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได การจัดหาผลประโยชน
และการลงทุน
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ
(๑๘) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
(๑๙) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู ในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ ละวิธี การที่ กําหนดในข อบังคั บ
ของมหาวิทยาลัย
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(๒๐) ปฏิ บั ติ ห น าที่ อื่ น เกี่ ยวกั บกิ จ การของมหาวิ ทยาลั ย ที่ มิ ไ ด ร ะบุ ใ ห เ ป น หน าที่ ข องผู ใ ด
หรือสวนงานใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๕ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ ใหมีสภาคณาจารยประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิกสภาคณาจารย ตลอดจนการประชุมและการดําเนิน งานของสภาคณาจารยใหเป นไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ สภาคณาจารยมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะข อคิดเห็น คําแนะนํา และใหคํ าปรึกษาแก สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
เกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพคณาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณดังกลาว ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอแนะขอคิดเห็น คําแนะนํา และใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคณาจารยทางดานทักษะแหงวิชาชีพคณาจารย
(๔) ติดตามและประเมิน ผลการพั ฒนาคณาจารย ในมหาวิทยาลั ยทางด านทักษะแหงวิ ชาชี พ
คณาจารย
(๕) เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารยในมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
หมวด ๓
การบริหารงาน
มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และอาจให มี รองอธิ การบดี หรื อ ผู ช วยอธิ การบดี หรื อจะมี ทั้ ง รองอธิ การบดี แ ละผู ช ว ยอธิ การบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๙ อธิ ก ารบดี นั้ น จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต งตั้ ง ตามคํ าแนะนํ า ของ
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้ น ให สภามหาวิทยาลั ยแตงตั้ งโดยคํ าแนะนํ าของอธิ การบดี จากผูมี คุณสมบั ติ
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๐ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม
(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีเมื่อครบ
สองปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องอธิ ก ารบดี ต ามวรรคหนึ่ ง ให เป น ตามข อบั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่อธิการบดีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง และสภามหาวิทยาลัย
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพน
จากตําแหนง ใหอธิการบดีพนจากตําแหนง
มาตรา ๓๓ อธิ ก ารบดี ต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยเกียรติคุณ หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาว รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่น
ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง ใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค และนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) บริ หารการเงิ น การพั สดุ และทรั พย สิ น อื่ น ของมหาวิ ทยาลั ยให เป น ไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่น หัวหนาหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๑๐ วรรคหา รองหัวหนาหนวยงาน
ภายในของสวนงานตามมาตรา ๑๐ วรรคหา ผูอํานวยการโรงพยาบาล รองผูอํานวยการโรงพยาบาล และ
อาจารยพิเศษ
(๔) บรรจุ แตงตั้ง ดําเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งดําเนินการ
บริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานตามจํานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได
การแตงตั้งหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ ในแตละคณะและสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหมีคณบดีหรือผูอํานวยการคนหนึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น และจะใหมีรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการตาม
จํานวนที่ สภามหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด เพื่ อทํ าหนาที่ และรั บผิ ดชอบงานตามที่ คณบดี หรื อผู อํานวยการ
มอบหมายก็ได
คณบดี ห รื อผู อํ านวยการตามวรรคหนึ่ ง ต องสํ าเร็ จการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญญาหรื อ เที ย บเท าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
คณบดีหรือผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
การบริหารงานในคณะหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น รวมทั้งวิธีการสรรหาอํานาจและหนาที่ของ
คณบดีหรือผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การพนจากตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการกอนครบวาระ การรักษาการแทนใหนํามาตรา ๓๑
และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแตกรณี
รองคณบดีหรือรองผูอํานวยการนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งและถอดถอนโดยคําแนะนําของคณบดี
หรือผูอํานวยการ แลวแตกรณี จากผูซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีหรือผูอํานวยการ และเมื่อคณบดี
หรือผูอํานวยการพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๘ ในหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) ใหมีหัวหนา
หนวยงานเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงานและอาจมีรองหัวหนาหนวยงานเพื่อทํา
หนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาหนวยงานตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) มอบหมายได
การแตงตั้ง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของหัวหนาหนวยงานและ
รองหัวหนาหนวยงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การรักษาการแทนหัวหนาหนวยงานตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลตามมาตรา ๑๐ วรรคสองหรือมาตรา ๑๐ วรรคหา
ใหมีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของโรงพยาบาล และ
อาจมีรองผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลมอบหมายก็ได
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การแต งตั้ ง คุ ณสมบั ติ วาระการดํ ารงตํ าแหน ง และการพ น จากตํ าแหน งของผู อํ านวยการ
โรงพยาบาลและรองผูอํานวยการโรงพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การรักษาการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ใหนํามาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูอํานวยการโรงพยาบาลพนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการโรงพยาบาลพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๔๐ ผูดํ ารงตํ าแหน งอธิการบดี รองอธิ การบดี ผู ชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผู อํ า นวยการ รองผู อํ า นวยการ ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลและรองผู อํ า นวยการโรงพยาบาล
จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปน
ผูรักษาการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง เปนผู
รักษาการแทน
ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่
อยางใด ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เปนกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางรักษาการแทนดวย
มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของวิทยาเขต คณะ หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
อธิการบดีจะมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได
คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี อาจมอบอํานาจตอ
ใหรองคณบดี รองผูอํานวยการ หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้นปฏิบัติหนาที่ที่รับมอบ
อํานาจมานั้นแทนไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี และใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตอ
มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
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หมวด ๔
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ เมื่อครบสี่ปนับแตวันจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ ใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการประเมินสวนงานดังกลาวโดยผูประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และใหมีการประเมิน
ดังกลาวทุกสี่ป
การประเมินสวนงานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหใชหลักการตามมาตรา ๙ และนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๒๔ (๑) เปนเกณฑในการประเมิน โดยใหหาขอมูลจากผูปฏิบัติงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ กษา บั ณฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ กษาจากมหาวิ ท ยาลั ย บุ คคลซึ่ ง เป น นายจ างหรื อ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตนั้นและบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
รายงานตามวรรคหนึ่ง ใหระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
สวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไปหรือไมดวย
มาตรา ๔๕ ใหมีการประเมินการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ ดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ เมื่อครบหนึ่งปหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใดใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการประเมิน หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลตามหลั กสูตรนั้นโดยผูประเมินซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและใหมีการประเมินดังกลาวทุกหาปหรือ
เร็วกวานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับการประเมินหลักสูตรตาม
วรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
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หมวด ๕
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง แยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายไดและคาใชจายตาม
ความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปน
ประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี
มาตรา ๕๐ ให ผู สอบบัญชี มีอํ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบั ญชีและเอกสารหลั กฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม
ไดตามความจําเปน
มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
มาตรา ๕๒ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบการบริ หารงานประจํามหาวิทยาลัยซึ่ งแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม อํานาจและหนาที่ และวิธีดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหมีกรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๒) ไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยทําหนาที่หนวยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย และมีหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบ เปนหนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๖
การกํากับและดูแล
มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๗
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๕๖ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
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ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่ เรียกชื่ออยางอื่นด วยก็ไดโดยทําเป น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ
สภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและชํานาญเปนพิเศษ และพนจากตําแหนง
ไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย
ผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธี การแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติ คุณให เปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ สภามหาวิ ทยาลั ยอาจแต งตั้งผู ซึ่งมี คุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปน คณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย เปนรองศาสตราจารยพิเศษ หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี
คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การแต งตั้ ง และการถอดถอนรองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ บุ คคลใดได รั บพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิ เ ศษ หรือได รับ แตง ตั้งใหดํ ารงตํา แหนงศาสตราจารยเ กียรติคุ ณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป
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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.
ใชอักษรยอ
ผศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๘
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกวา
ดุษฎีบัณฑิต
ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท
เรียกวา
มหาบัณฑิต
ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี
เรียกวา
บัณฑิต
ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย และรวมใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดรวมทั้งการใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๖๔ มหาวิ ท ยาลั ย มี อํ านาจให ป ริ ญญากิ ตติ ม ศั ก ดิ์ แ ก ผู ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว า
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ ในขณะดํารง
ตําแหนงมิได
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ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร
หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกํ าหนดลั กษณะ ชนิ ด ประเภท และส วนประกอบของครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ ม วิ ทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
มาตรา ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายของ
นักศึ กษา และผู ปฏิ บัติงานในมหาวิ ทยาลัยก็ ได โดยทํ าเป นขอบังคับของมหาวิ ทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว
โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช
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หรือมีวิทยฐานะ หรือตําแหนงเชนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุ หรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝน มาตรา ๖๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษแตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ น สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของมหาวิ ทยาลั ย
มหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ใหขาราชการ ลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลและพนักงาน
ซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือลูกจางของสวนราชการ
หรือพนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่งและสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของ
ขาราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
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เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว รับเงินเดือน
คาจาง และเงินอื่น ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงินเดือนและคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของและใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ แลวแตกรณี
สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลู กจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
ในกรณี ที่ นํ า กฎหมายว า ด วยระเบี ยบข าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษาหรื อระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว าด วยลูกจางของสวนราชการมาใชบั งคั บ แตไมสอดคล องกับพระราชบัญญัติ นี้
หรื อมี กรณี ที่ ไม อาจนํ ามาใช บั งคั บได ด ว ยเหตุ ผ ลใด ให ก ารดํ าเนิ น การในส วนที่ ไม สอดคล องกั บ
พระราชบัญญัตินี้ หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๗๒ ใหพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจางโดยเงินอุดหนุนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ภายใตบังคับมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
ตามมาตรา ๗๑ ผูใดประสงคจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตองแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตออธิการบดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา ๗๑ ผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
ประเมินบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อผาน
การประเมินดังกลาวแลว ใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไดรับเงินเดือน คาจาง
สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๗๔ สําหรับอัตราและตําแหนงดังกลาว
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ข าราชการหรื อลู กจ างของส ว นราชการตามมาตรา ๗๑ ที่ มิ ไ ด รั บการบรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ
มาตรา ๗๔ บรรดาตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยที่วางอยูหรือ
วางลงภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น และใหโอนอัตราตําแหนงและ
เงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา
ซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัยและใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการ
โอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงอยูตอไป จนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดตั้งสวนงานตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ในกรณีที่ ผูดํ ารงตําแหน งอธิ การบดี ตามวรรคหนึ่งเปน ขาราชการของมหาวิทยาลั ยใหเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม
การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปน พนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่
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พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ คงดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า วต อ ไปอี ก เป น เวลาหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบุคคลนั้นดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปจนครบวาระ
ใหผูดํารงตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนง
ตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง
การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือวาเปนการ
ใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๙ ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ได รั บ การบรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๓ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
นับแตวันที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย
ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๓ ใหถือวา
เป น การออกจากงานเพราะทางราชการยุ บ ตํ า แหน ง และให มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ บํ า เหน็ จ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
มาตรา ๘๐ การดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือ
หั ว หน าส ว นราชการที่ เ รี ยกชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะหรื อ ภาควิ ช าตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงดังกลาวตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๑ ใหผูดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําในวิทยาลัย คณะกรรมการประจําในสถาบัน ศูนย หรือสํานัก และ
คณะกรรมการอื่น ซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ คงดํ ารงตํ าแหนงตอไปจนกวาจะได มีการแตงตั้งหรือเลื อกตั้ ง
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๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

คณะกรรมการดั งกล าวใหม ต ามพระราชบั ญญั ติ นี้ ซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น หนึ่ ง ร อยแปดสิ บวั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๒ ใหผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย และสมาชิกสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนประธานสภาคณาจารยและ
สมาชิกสภาคณาจารยตอไป จนกวาจะไดมาซึ่งประธานสภาคณาจารยและสมาชิกสภาคณาจารยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๓ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงมีฐานะ
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนด
ที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๘๔ ใหออกขอบังคับหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหว างที่ยั งมิ ไดออกขอบั งคับหรื อประกาศ เพื่ อปฏิ บัติ การตามพระราชบั ญญั ตินี้ ใ ห นํ า
พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ส มควรปรั บปรุ งการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของ
รัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการที่เปนอิสระ และมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

