
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบั งคับอื่ น ในส วนที่ บัญญัติ ไ ว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ใหวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตธนบุรี และวิทยาเขต

พระนครเหนือ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติสถาบัน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๒๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ตามพระราชบัญญัตินี้ตามลําดับ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ แลวแตกรณ ี

“สภาสถาบัน”  หมายความวา สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี หรือสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
 

หมวด ๑ 
สถาบัน 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ใหสถาบันเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย 
สงเสริม และใหบริการ ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

ใหสถาบันเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในทบวงมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๘  สถาบันอาจแบงสวนราชการดังนี้ 
(๑)  สํานักงานอธิการบด ี
(๒)  คณะ 
(๓)  บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔)  วิทยาลัย 
(๕)  สํานัก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการในสถาบันอีกได 

 
มาตรา ๙  สํานักงานอธิการบดีอาจแบงสวนราชการเปนกอง หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 
คณะอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิชา ศูนย กอง หรือสวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ศูนย หรือกอง 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กอง หรือสวนราชการ

ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 
วิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา ศูนย กอง หรือ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ศูนย หรือกอง 
สํานัก และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจแบงสวน

ราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา ศูนย กอง และสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ศูนย หรือกอง อาจแบงสวนราชการเปนแผนก หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาแผนก 

 
มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม และการยุบคณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สํานัก 

และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
การแบงสวนราชการตามมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๑  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถาบันการศึกษา

หรือสถาบันวิชาการชั้นสูงอ่ืนเขาสมทบในสถาบันได และมีอํานาจใหปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
วิชาการชั้นสูงที่เขาสมทบได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
วิชาการชั้นสูง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการชั้นสูงที่รับเขาสมทบในสถาบัน 
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สถาบัน อาจมี

รายไดดังนี ้
(๑)  เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียมตางๆ ของสถาบัน 
(๒)  ทรัพยสินที่มีผูใหแกสถาบัน 
รายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  บรรดาทรัพยสินของสถาบัน จะตองจัดการเพื่อประโยชนและตาม
วัตถุประสงคของสถาบัน 

ทรัพยสินที่มีผูใหแกสถาบัน จะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูใหกําหนดไวและตาม
วัตถุประสงคของสถาบัน 

 
สวนที่ ๒ 

สภาสถาบันและสภาคณาจารยสถาบัน 
   

 
มาตรา ๑๔  ใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย 
(๑)  นายกสภาสถาบัน 
(๒)  อุปนายกสภาสถาบันหนึ่งคน 
(๓)  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี และประธานสภา

คณาจารยสถาบัน 
(๔)  กรรมการสภาสถาบันโดยการเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีจํานวน
ไมนอยกวาสองคน แตไมเกินสี่คน 

(๕)  กรรมการสภาสถาบันโดยการเลือกจากคณาจารยประจําและนักศึกษาเกา
ของสถาบันมีจํานวนประเภทละอยางนอยหนึ่งคน แตรวมกันไมเกินสี่คน 

(๖)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกิน
หาคน 

 
มาตรา ๑๕  สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน

และโดยเฉพาะมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(๑)  วางขอบังคับวาดวยการประชุมของสภาสถาบัน สภาคณาจารยสถาบัน 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจําสํานัก และคณะกรรมการประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

(๒)  วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการใหการศึกษา วิจัย สงเสริม และ
ใหบริการ ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาต ิ

(๓)  วางระเบียบ และขอบังคับของสถาบัน 
(๔)  พิจารณาเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบคณะ บัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัย สํานักและสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน
ราชการตามมาตรา ๙ ตอทบวงมหาวิทยาลัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  อนุมัติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิชาการชั้นสูง 

(๖)  พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของสถาบันตอทบวงมหาวิทยาลัย 
(๗)   อนุ มั ติ ให ป ริญญา  ประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ต  อนุปริญญา  และ

ประกาศนียบัตร 
(๘)  พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา

ถอดถอนอธิการบดี 
(๙)  แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รองหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

(๑๐)  พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา
ถอดถอนศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

(๑๑)  แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ 
(๑๒)  วางระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของสถาบัน 
(๑๓)  อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปจากเงินรายไดของสถาบัน 
(๑๔)  แตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ ใหรักษาราชการแทนอธิการบดี

ในกรณีที่ตําแหนงอธิการบดีวางลงตามมาตรา ๒๑ 
(๑๕)  พิจารณาและใหความเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของสถาบันตามที่

อธิการบดีเสนอ 
(๑๖)  แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือเพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
สภาสถาบัน 

(๑๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสภาสถาบัน 
 
มาตรา ๑๖  ใหมีสภาคณาจารยสถาบันประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งซึ่ง

คณาจารยประจําของสถาบันเลือกตั้งข้ึนจากคณาจารยประจําของสถาบัน และใหสมาชิกเลือก
ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และตําแหนงอ่ืนจากสมาชิกตามแตจะเห็นสมควร 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเลือกตั้ง และวาระของสมาชิก ตลอดจน
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการดําเนินงานของสภาคณาจารยสถาบัน ให
เปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๗  สภาคณาจารยสถาบันมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ
อธิการบดี และหนาที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
สวนที่ ๓ 
อธิการบด ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๑๘  ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(๑)  บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค นโยบาย 

ระเบียบ และขอบังคับของสถาบัน 
(๒)  รับปรึกษาและใหความเห็นแกรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และผูอํานวยการ หรือหัวหนา
ผูรับผิดชอบในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการชั้นสูงที่เขาสมทบ 

(๓)  ควบคุมบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบัน 
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ และขอบังคับของสถาบัน 

(๔)  รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
(๕)  เปนผูแทนของสถาบัน 
(๖)  จัดทําและเสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของสถาบันตอ

สภาสถาบัน 
(๗)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนในการบังคับบัญชา ใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดีและ

รองอธิการบดีเปนรองอธิบดี ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและ
กฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองอธิการบดีเปนผู รักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรอง
อธิการบดีซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากอธิการบดีไวลวงหนาเปนผูรักษาราชการแทน ถา
อธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนใน
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหสภาสถาบนัแตงตัง้ผู
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
สวนที่ ๔ 

คณะ บัณฑิตวทิยาลัย วิทยาลัย สํานัก 
และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  ในคณะ ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของคณะ และอาจมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติราชการแทนคณบดี
ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ

ได ใหรองคณบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองคณบดีหลายคน ใหรองคณบดีซึ่งไดรับ
มอบหมายเปนหนังสือจากคณบดีไวลวงหนาเปนผูรักษาราชการแทน ถาคณบดีมิไดมอบหมาย ให
อธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรอง
คณบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหอธิการบดีแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ คน
หนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๒๔  ในคณะหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย 
(๑)  คณบดี เปนประธานกรรมการ 
(๒)  รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาศูนย และหัวหนาสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือศูนยถามี เปนกรรมการโดยตําแหนง 
(๓)  ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาตั้งแตส่ีภาควิชาขึ้นไป ใหมีกรรมการซึ่งเลือก

จากคณาจารยประจําในคณะนั้น มีจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตาม (๒) หากจํานวนที่
คํานวณไดมีเศษใหปดเศษทิ้ง 

ในกรณีที่ไมมีการแบงภาควิชาหรือมีแตไมถึงส่ีภาควิชาตาม (๓) ใหมีกรรมการ
ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในคณะนั้น มีจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสถาบัน 

กรรมการตาม (๓) จะมาจากคณาจารยประจําในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคน
ไมได 

ใหคณะกรรมการประจําคณะแตงตั้งหรือถอดถอนเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน 
(๒)  วางระเบียบ และขอบังคับของคณะ 
(๓)  พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของคณะตอสภาสถาบัน 
(๔)  จัดการและควบคุมการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของคณะ 
(๕)  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณบด ี
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๖  ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย และอาจมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีตามที่คณบดีมอบหมาย และใหนํามาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบดวย 

(๑)  อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
(๒)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)  คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ เปนกรรมการ 
ผูซึ่งจะเปนกรรมการตาม (๓) ไดนั้นตองเปนหัวหนาของสวนราชการที่

ดําเนินการบัณฑิตศึกษา 
ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคน

หนึ่งเปนเลขานุการ หรือในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองคณบดี ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ คนหนึ่งเปนเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของ

สถาบัน 
(๒)  วางระเบียบ และขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
(๓)  ประสานงานกับสวนราชการของสถาบันที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษา 
(๔)  พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยตอสภาสถาบัน 
(๕)  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใหกําหนดเปนขอบังคับ

ของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๙  ในวิทยาลัย สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ ใหมีผู อํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัย สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และอาจมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนราชการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อ
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการตามที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวน
ราชการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  การจัดใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจํา

สํานัก หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และการ
กําหนดอํานาจหนาที่ ตลอดจนการดําเนินงานของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในภาควิชา ศูนย กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา ศูนย หรือกอง ใหมีหัวหนาภาควิชา หัวหนาศูนย หัวหนากอง หรือหัวหนาสวน
ราชการคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของภาควิชา ศูนย กอง หรือสวน
ราชการนั้น 

 
หมวด ๒ 

ตําแหนงกรรมการและตาํแหนงบริหาร 
   

 
มาตรา ๓๒  คุณสมบัติและวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภาสถาบันและ

กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๓๓  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒินั้นจะได

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และจะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งใหมอีกก็ได 

นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอน
วาระ เมื่อตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสถาบันตามมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๓๔  ใหสภาสถาบันแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน

อุปนายกสภาสถาบัน 
 
มาตรา ๓๕  วิธีเลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๔ (๔) และ (๕) ให

เปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๓๖  กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๔ (๔) และ (๕) มีวาระการ

ดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับเลือกใหมอีกได 
กรรมการสภาสถาบันตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อตาย ลาออก 

หรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น 
 
มาตรา ๓๗  ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภา

สถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีก
ได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เลขานุการสภาสถาบันพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อตาย ลาออก พนจาก
ตําแหนงรองอธิการบดี เมื่อสภาสถาบันใหออกตามคําแนะนําของอธิการบดีหรือเมื่ออธิการบดีพน
จากตําแหนง 

 
มาตรา ๓๘  อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ไดปริญญาเอกจากสถาบัน หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภาสถาบันรับรอง และไดสอนมาแลวไมนอยกวาสามปในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งสภาสถาบันรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันมาแลวไม
นอยกวาสองป 

(๒)  ไดปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนซึ่งสภาสถาบันรับรอง และไดสอนมาแลวไมนอยกวาหกปในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ซึ่งสภาสถาบันรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันมาแลวไมนอยกวาส่ีป 

(๓)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของสถาบัน 
รองอธิการบดีของสถาบันใดตองมาจากคณาจารยประจําของสถาบันนั้นดวย 
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ สถาบันตามวรรคหนึ่ง หมายความวา สถาบันหนึ่ง

สถาบันใดตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวย 

 
มาตรา ๓๙  อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา

ของสภาสถาบัน มีวาระการดํารงตําแหนงสามป และจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหม
อีกก็ได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

อธิการบดีพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๘ หรือเมื่อสภาสถาบันถอดถอน 

 
มาตรา ๔๐  คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาสวน

ราชการ และรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา 
และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาของสถาบันใดตองมาจาก
คณาจารยประจําของสถาบันนั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้ดวย 

(๑)  ไดปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนซึ่งสภาสถาบันรับรอง และ 

(๒)  เปนผูซึ่งมาจากคณาจารยประจําของสถาบันที่สภาสถาบันของสถาบันนั้น
เห็นวามีอาวุโสทางวิชาการ หรือเปนผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันมาแลว 

ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับแกผูซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) และ 
(๒) โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ใหสภาสถาบันแตงตั้ง 
(๑)  รองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
(๒)  คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณ ี

(๔)  หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา 

การไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงตาม (๒) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน 

ใหผูไดรับการแตงตั้งตาม (๒) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 
มาตรา ๔๒  คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา พนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ หรือเมื่อสภา
สถาบันถอดถอน 

 
มาตรา ๔๓  รองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐ แลวแตกรณี 
(๔)  เมื่อสภาสถาบันถอดถอนโดยคําแนะนําของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 

หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี 
(๕)  เมื่ออธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี พนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๔๔  วิธีเลือกกรรมการประจําคณะตามมาตรา ๒๔ (๓) ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๔๕  กรรมการประจําคณะตามมาตรา ๒๔ (๓) มีวาระการดํารงตําแหนง

สองป และอาจไดรับเลือกใหมอีกได 
 
มาตรา ๔๖  กรรมการประจําคณะ กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

ประจําวิทยาลัย กรรมการประจําสํานัก หรือกรรมการประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจนเลขานุการของคณะกรรมการดังกลาว พนจากตําแหนง เมื่อตาย 
ลาออก หรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ พนจากตําแหนงกอนวาระ ให
ดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนโดยไมชักชา เวนแตวาระที่เหลืออยูนอยกวาสาม
เดือน จะไมดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งก็ได 

(๑)  นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 
๑๔ (๔) (๕) และ (๖) และเลขานุการสภาสถาบัน 

(๒)  กรรมการประจําคณะตามมาตรา ๒๔ (๓) 
ใหผูซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งดังกลาวอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ยัง

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงเมื่อครบวาระ ใหคง

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกหรือแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวข้ึนใหม 
 
มาตรา ๔๘  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา จะดํารง
ตําแหนงดังกลาวมากกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ในกรณีรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง ผูที่ดํารงตําแหนงดังกลาวอยู
หนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนงดังกลาวอีกตําแหนงหนึ่งก็ได แต
ตองไมเกินหกเดือน 

 
มาตรา ๔๙ เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการในคณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย 

สํานัก สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ภาควิชา ศูนย กอง หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ศูนย หรือกอง อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน อธิการบดีจะ
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา หัวหนาศูนย หัวหนากอง หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ศูนย หรือกอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นๆ ก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
 
มาตรา ๕๐  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘ มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทนหรือผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรี แตงตั้ง
ใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรอื



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นใน
ระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี 

 
หมวด ๓ 

ตําแหนงทางวชิาการ 
   

 
มาตรา ๕๑  คณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑)  ศาสตราจารย 
(๒)  รองศาสตราจารย 
(๓)  ผูชวยศาสตราจารย 
(๔)  อาจารย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง การเขาดํารงตําแหนง และการพนจาก

ตําแหนงของคณาจารยประจําของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เวนแตคุณสมบัติของอาจารยใหเปนไปตามมาตรา ๕๕ 

ศาสตราจารยนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
สถาบัน 

 
มาตรา ๕๒  ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษ และ

พนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในวิชา
ที่ศาสตราจารยนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติได 

 
มาตรา ๕๓  ศาสตราจารยพิเศษนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก

ผูซึ่งมิไดเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของสถาบันโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๕๔  อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมิไดมาจากคณาจารยประจําของสถาบัน 

เปนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษไดตามคําแนะนําของ
คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ งรองศาสตราจารยพิ เศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๕๕  อาจารยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 
(๑ )   ได ป ริญญาชั้ นหนึ่ ง ช้ั น ใดหรื อ เที ยบ เท า จ ากสถาบั นหรื อ จ าก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งสภาสถาบันรับรอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  เปนผูซึ่งสภาสถาบันเห็นวา มีความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันนั้น 

ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับแกผูซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) โดย
อนุโลม 

 
หมวด ๔ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๕๖  ปริญญามีสามชั้น คือ 
เอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
โท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ตรี เรียกวา บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ. 
 
มาตรา ๕๗  สถาบันมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน 
สาขาวิชาใดจะมีปริญญาชั้นใด และจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร 

ใหเปนไปตามที่สภาสถาบันกําหนด และใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕๘  สภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 
 
มาตรา ๕๙  สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี ้
(๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่ง

สาขาวิชาใด ภายหลังที่ไดรับปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดแลว 
(๒)  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
(๓)  ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๖๐  สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็น

วาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ 
ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๖๑  สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปน

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบัน หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันก็ได 

ลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และ
ครุยประจําตําแหนง ใหเปนไปตามที่สภาสถาบันกําหนด และใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชในโอกาสใด โดยมี
เง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๖๒  สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย 

หรือเคร่ืองแตงกายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๓  ผู ใดใชครุยวิทยฐานะ  เ ข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของสถาบัน โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดง
ดวยประการใดๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
ตําแหนงในสภาสถาบัน โดยตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใชหรือมี
วิทยฐานะ หรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๔  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตธนบุรี
และวิทยาเขตพระนครเหนือ ไปเปนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามลําดับ 

 
มาตรา ๖๕  กิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. 
๒๕๑๔ ที่เหลือจากการโอนไปตามมาตรา ๖๔ แลว ใหทบวงมหาวิทยาลัยโอนไปเปนของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสวนราชการอื่นใน
ทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๖  ใหรองอธิการบดีซึ่งเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารงานของ
วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตธนบุรี และวิทยาเขตพระนครเหนือ อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีข้ึนใหมตามมาตรา ๓๙ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๗  ในระยะเริ่มแรก ใหสภาสถาบันประกอบดวย 
(๑)  ผูซึ่ งดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนนายกสภาสถาบัน 

(๒)  ผู รักษาการในตําแหนงอธิการบดีหรืออธิการบดีของสถาบันใดเปน
กรรมการสภาสถาบันของสถาบันนั้นโดยตําแหนง 

(๓)  ผูซึ่ งดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒ ิ

ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๘  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสภา

สถาบันตามมาตรา ๖๗ แตงตั้งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของสถาบันคนหนึ่ง เปน
เลขานุการสภาสถาบัน ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแตงตั้งเลขานุการสภาสถาบันตามมาตรา ๓๗ 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผูซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ตาย

หรือลาออก กอนที่จะไดมีอธิการบดี หรือสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูซึ่งเห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๗๐  ใหคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย และ

คณะกรรมการประจําสํานักของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสํานัก ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๑  ใหคณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และหัวหนา
ภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยูใน
ตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
และหัวหนาภาควิชา ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๒  การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชา ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปน
วาระแรก 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชา เกินหนึ่งตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเลือกดํารงตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดเปนศาสตราจารยประจํา ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษ ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ อยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นมีฐานะเปนศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย หรือ
อาจารยพิเศษ ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๕  ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ และขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกาประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ และขอบังคับ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวยการ
รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัย โทรคมนาคม และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งสังกัด
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขาดวยกัน และตอมาไดมีการแบงการบริหารงานออกเปน 
๓ วิทยาเขตนั้น ไดเจริญเติบโตและขยายตัวออกไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง บัณฑิตที่ผลิต
ออกไปเปนที่ยอมรับนับถือในวงการอุตสาหกรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในประเทศ 
แตในขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาไดประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานอันเกิดจาก
โครงสรางและระบบการบริหารงาน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการแยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาออกเปนสถาบัน
อิสระ ๓ สถาบัน ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๒   /  ๒   /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
ปาจรีย/นิลวรรณ จัดทํา 

๒๙ พ.ค. ๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


