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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง

ทางวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“สภาอาจารย์”  หมายความว่า  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“สภาพนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  และลูกจ้าง

ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

พ.ศ.  ๒๕๓๑  เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ 
ในการสร้าง  พัฒนา  ประมวล  และประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวล  ดําเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์ความรู้  
จัดการศึกษา  เผยแพร่ความรู้  ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงการส่งเสริม  และพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์ 
และการเมือง  การบริหารจัดการ  ศาสนา  ศีลธรรม  ภูมิปัญญา  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา  ร่วมนําสังคม 
ไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงามและพึงปรารถนา  เสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  ผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้  มีความสามารถในการทํางาน  และดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  มีคุณธรรม  มีจิตใจเสียสละ  ใฝ่รู้  
และมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการโดยยึดหลัก  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสรีภาพทางวิชาการ 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
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(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

(๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๕) การนําความรู้สู่สังคม 
(๖) ความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
(๗) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๘) การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล   
(๙) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงาน 
(๓) คณะ 
(๔) วิทยาลัย 
(๕) สถาบัน 
(๖) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงาน  คณะ  วิทยาลัย  

สถาบัน  หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  อีกได้ 
การจัดตั้ง  การรวม  การเปล่ียนแปลง  การยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๐ ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  มีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงาน  มีหนา้ที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๓) คณะและวิทยาลัย  มีหน้าที่จัดการศึกษา  ทําการวิจัย  นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

และให้บริการทางวิชาการ 
(๔) สถาบัน  มีหน้าที่ทําการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการ  หรือจัดการศึกษา 
(๕) สํานัก  มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ 
(๖) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  มีหน้าที่ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  

วรรคสาม 
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบ  การยกเลิกการสมทบ  และการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
ตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันนั้นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๗  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  

และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา  และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงิน 
หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงหรือกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ 

(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
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 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุนหรือการร่วมลงทุน   
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๗) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์

อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการนําผลงาน
ทางวิชาการ  ผลการวิจัย  และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

(๙) จัดให้มีกองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  กองทุนเพื่อการจัดการศึกษาในสาขาวิชา 
ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในทางการเงินได้  กองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและทุนเพื่อการวิจัย 

(๑๐) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุน 
หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  
หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานตาม  (๑)  (๒)  (๕)  (๖)  (๙)  และ  (๑๑)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  ค่าบริการต่าง ๆ  และเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอํานาจหน้าที่  หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช ้ หรือจัดหาประโยชน์  รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และในการพัฒนาการอุดมศึกษา
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ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนําระดับนานาชาติได้ 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือได้มาโดยการซื้อ
ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาด้วยวิธีอื่น   
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี   
และการบังคับทางปกครอง 

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้   
แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท 
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
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(๒) อธิการบดี  นายกสมาคมธรรมศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประธานสภาอาจารย์   
และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคนจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคนจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคนจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน  

ผู้อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน  และสํานัก 
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคนจากคณาจารย์ประจํา  ผู้ซึ่งทําการสอน 

ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  

ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ให้สภามหาวิทยาลัย 
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ให้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนหนึ่งคนจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม  (๖)  มีได้ส่วนงานละไม่เกินหนึ่งคน 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๘)   

มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละสองปี  และอาจดํารงตําแหน่งอีกได้ 
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  

และยังมิได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้นั้น
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดเป้าหมาย  วางนโยบาย  และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ   
และประกาศสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการให้ปริญญา   ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต   ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัย 
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙   
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ  และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ 
(๑๑) อนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิก 

การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  
รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๑๒) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุนหรือ

การร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๔  (๕)  วรรคสอง 
(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๔  (๑๑) 
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๖) รับรองรายงานกิจการประจําปีของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานน้ันต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) สร้างเสริมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๕ ให้มีสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์  ประกอบด้วย  ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่า 

ของมหาวิทยาลัย  ผู้แทนสมาคมวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยหรือสังคม 

สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  เก่ียวกับการดําเนินงาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและสงัคมโดยรวม 



หน้า   ๕๘ 
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(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยระดมความคิดเห็นและทรัพยากร
ในด้านต่าง ๆ  จากประชาคมธรรมศาสตร์  ศิษย์เก่า  และสาธารณชนทั่วไป 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ของสมาชิกสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธาน  
รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  หัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  ประธานสภาอาจารย์  และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการเสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  พิจารณาเก่ียวกับ
การจัดตั้ง  การรวม  การเปลี่ยนแปลง  การยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  ดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา 
แก่อธิการบดี  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๘ การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย  ประธาน 
และกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  ทําหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของประธาน
และกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ประกอบด้วย  ประธานและกรรมการ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเป้าหมาย  นโยบาย  แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย

ต่ออธิการบดี 
(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้ง

การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๓) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม   

หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
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จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ของประธานและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ ให้มีสภาอาจารย์  ประกอบด้วย  ประธานและกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการเลือก  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ของประธานและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาอาจารย์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ สภาอาจารย์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ประจํา  และระหว่างคณาจารย์

ประจําด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๓ ให้มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  ประธานและกรรมการซึ่งเลือกจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการเลือก  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง

ของประธานและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิชาการ  และระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้ บังคับบัญชาสูงสุด   และรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา  ๓๗  โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หย่อนความสามารถ  หรือมีการกระทําใด
อันขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  วรรคสอง 

(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีจากผู้ มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง   

โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  และให้มีอํานาจ

ถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย 
เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 

และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่น 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว
รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 

มาตรา ๓๘ รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณ์ทางการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๓) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และเคยปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

มาตรา ๓๙ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะให้มี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  ให้มีอํานาจออกระเบียบ  
คําสั่ง  และประกาศได้ 

(๒) บริหารบุคลากร  การเงิน  การคลัง  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และปณิธานของมหาวิทยาลัย  และจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดีและอาจารย์พิเศษโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

ภาควิชา  รองผู้อํานวยการ  และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานัก 
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  

ผู้อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๘) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย   

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  

ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าอธิการบดี 
มิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง  หรือ 
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  เป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
มาตรา ๔๑ ในคณะและวทิยาลัย  ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ

และวิทยาลัย  และจะให้มีรองคณบดีตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 
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คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

คณบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๒ 
รองคณบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๓   
เม่ือคณบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
การรักษาการแทนคณบดี  ให้นํามาตรา  ๔๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการแทน  ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๒ 
มาตรา ๔๒ คณบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัย 
หรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

มาตรา ๔๓ รองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา

ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา ๔๔ ในคณะและวิทยาลัย  ให้มีคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย  ประกอบด้วย  

คณบดีเป็นประธาน  และกรรมการ 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ  

ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

(๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะหรือวิทยาลัยเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๔) วางหลักเกณฑ์และกํากับดูแลการวัดผล  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
ของคณะหรือวิทยาลัย 

(๕) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี 
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(๗) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษและ 
การแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

(๘) กํากับดูแลการบริหาร  การเงิน  การคลัง  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินของคณะ 
หรือวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  

ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ภาควิชา  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหนว่ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ในสถาบัน  สํานัก  และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ให้มี
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน  สํานัก  
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  และจะให้มีรองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  และรองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

เม่ือผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองผู้อํานวยการ 
หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นพ้นจากตําแหน่งด้วย 

การดําเนินงานของสถาบัน  สํานัก  และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนผู้อํานวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ให้นํามาตรา  ๔๐  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๘ ในสถาบัน  สํานัก  และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ให้มี
คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ประกอบด้วย  
ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นประธาน  
และกรรมการ 
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องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้น
จากตําแหน่งของกรรมการ  อํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

มาตรา ๔๙ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานัก  และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาและ 
จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๕๐ การได้มาซึ่งอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก   
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๑ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน  ให้มีผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน   

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่งและอํานาจหน้าที่
ของผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  คณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อธิการบดีจะมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานน้ันก็ได้ 

คณบดี  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีอาจมอบอํานาจต่อ
ให้รองคณบดี  รองผู้อํานวยการ  หรือรองหัวหน้าส่วนงานน้ันปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอํานาจมานั้นแทนได้
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี  และให้ผู้รับมอบอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจต่อมีอํานาจหน้าที่
ตามที่อธิการบดีกําหนด 

มาตรา ๕๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  หรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้มอบอํานาจจะกําหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ 
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หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๕๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๕ เม่ือครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  ให้มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว  โดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย  แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และให้มีการประเมิน
ดังกล่าวทุกสี่ปี 

การประเมินส่วนงานตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา  ๘  และนโยบายท่ี 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๒๓  (๑)  เป็นเกณฑ์ในการประเมิน  โดยอาจหาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  บุคคลซ่ึงเป็นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอื่น
ซึ่งเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 

รายงานตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
ส่วนงานน้ันหรือหน่วยงานในส่วนงานน้ันต่อไปหรือไม่ด้วย 

มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา   
การเรียนการสอน  และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  (๒) 

มาตรา ๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๕๙ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้  และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบภายใน 
เป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้ มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่ อตรวจสอบ 
การดําเนินการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๖๒ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และ 
ให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๖๓ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๖๔ ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีที่ล่วงมา  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไป 

มาตรา ๖๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๖๗ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๘ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
คณาจารย์ 

 
 

มาตรา ๖๙ คณาจารย์ประจํามีหน้าที่ในการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการ  และให้คําปรึกษา
แก่นักศึกษา 

ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และดํารงตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๐ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้โดยทําเป็นข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๗๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและ 

พ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๒ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ  โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๓ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคําแนะนําของคณบดี 

คุณสมบัติ   หลัก เกณฑ์   และวิ ธี ก ารแต่ งตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์พิ เศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๔ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
หรือศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๗๐  วรรคสาม  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม  
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึงให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.  (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ)   
(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.   
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.   
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๗ 

การบริหารงานบุคคล 
 

 

มาตรา ๗๕ พนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ได้แก่ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศาสตราจารย์ 
 (ข) รองศาสตราจารย์   
 (ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (ง) อาจารย์   
 (จ) ตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๗๐  วรรคสาม 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  ได้แก่ตําแหน่งซึ่งกําหนดไว้ตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจให้มีลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

มาตรา ๗๖ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลอื่น  
การพัฒนาบุคลากร  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  การออกจากงาน  วินัย  
การดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๗ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  
เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ  หรือตําแหน่งอื่น  ซึ่งเป็นตําแหน่งเฉพาะตัวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  มีผลงาน  และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ 
ที่แสดงถึงการใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่ง  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๘ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
คําสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง   

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  ยกเว้นการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือได้รับทราบคําสั่ง 

มาตรา ๗๙ ให้มีคณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก

ตําแหน่งของกรรมการ  อํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๘ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๘๐ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. 



หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และให้หรือร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร   ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๒ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญา
เกียรตินิยมได้ 

หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๘๓ สภามหาวิทยาลั ยอาจออกข้ อ บั ง คับของมหาวิทยาลั ย กํ าหนดให้ มี

ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ  และอนุปริญญาได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๔) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๕) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
มาตรา ๘๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  
แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้ รับปริญญา  ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต  ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร  หรือคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๘๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหรือสิ่งใดที่เลียนแบบ
สิ่งดังกล่าว  โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต  
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหน่งใด 
ในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะ 
หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช้หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๘๖  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)   
แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๐ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และรายได้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  มาเป็นของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๑ ให้สภามหาวิทยาลัยและสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๓๑  ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยและสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๒ ให้ ส่ วนราชการในมหาวิ ทยา ลั ยธรรมศาสต ร์ ตามพระราช บั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน  
จนกว่าจะได้มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  วรรคสาม  ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประธานสภาอาจารย์  
และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประธานสภาอาจารย์  และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัย 
และสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๓๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ   
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เม่ือครบกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้พ้นจากตําแหน่ง  และให้นําความในวรรคสองของมาตรา  ๙๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๓๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีจะพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๙๕ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการ  หัวหน้าภาควิชา  และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
พ.ศ.  ๒๕๓๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการ  
หัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
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ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงจะพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๙๖ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๖  คณบดีตามมาตรา  ๔๑  
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๔๗  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ด้วย 

มาตรา ๙๗ ให้ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ อํ านวยการสํานักงานอธิการบดี   ผู้ อํ านวยการกอง   
เลขานุการคณะ  เลขานุการสถาบัน  เลขานุการสํานัก  และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย  ให้คงดํารงตําแหน่งต่อไป  แต่หากไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้น 
พ้นจากตําแหน่ง  เว้นแต่ตําแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น 

มาตรา ๙๘ ให้โอนบรรดาข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  มาเป็นข้าราชการ  
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ   
และพนักงานราชการดังกล่าวรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น ๆ  ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจาก 
เงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง   
และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่การนํากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้  หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้การดําเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  หรือระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้  เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๙๙ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๙๘  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลน้ันเข้าทํางาน 
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเข้าทํางานได้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และเม่ือได้ย่ืนแสดงเจตนาแล้ว
จะถอนมิได้ 

มาตรา ๑๐๐ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๙  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙๔  
มาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๙  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๙๙  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้วให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๑๐๒ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๙๘  ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม 
ในกิจการสภามหาวิทยาลัย  สภาอาจารย์  หรือสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณีด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐๓ ให้คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจําวิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  
ศูนย์  และกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  
หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงมีฐานะเป็น
คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้  หรือทําหน้าที่
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ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการข้ึนใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๔ ให้ตําแหน่งศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิเศษ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรืออาจารย์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  เป็นตําแหน่ง
ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวคงดํารงตําแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.   ๒๕๓๑   อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ได้รับแต่งตั้ง 

มาตรา ๑๐๕ สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หรือตําแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา  ๙๘  หรือเปลี่ยนสถานภาพ 
ตามมาตรา  ๙๙  และสิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ  มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา  
เปลี่ยนสถานภาพ  หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
และงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา  รวมตลอดท้ังงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัยและให้ถือว่าการโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๐๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความในบทเฉพาะกาลนี้  ให้มีคณะกรรมการ
เฉพาะกิจคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  อธิการบดี  
ประธานสภาอาจารย์  ประธานสภาข้าราชการ  และผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจํานวนสองคน
เป็นกรรมการ 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจทําหน้าที่ให้ความเห็นและกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหา 

ในการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล 
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตรานี้  ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลน้ี 

ได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว 
มาตรา ๑๐๘ ให้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  
กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหาร 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ัน  สมควรปรับปรุง 
การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


