
ฉบับเสนอ สนช. 7 ธ.ค. 50 

ราง 
พระราชบัญญตั ิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั 
พ.ศ. .... 
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.................................... 

.................................... 
 

........................................................................................................................... 
............................................ 
 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุ 
ทหารลาดกระบัง 

พระราชบัญญตัินี้มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัตแิหงกฎหมาย 
 

........................................................................................................................... 
............................................ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบญัญัตนิี้เรียกวา “พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา    
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. .... ” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญตันิี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ เฉพาะท่ีเกี่ยวกบัสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
  “วิทยาเขต” หมายความวา สวนงานของสถาบันท่ีต้ังอยูในเขตทองท่ีตามท่ีสภาสถาบัน
กําหนด   
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  “สภาสถาบนั” หมายความวา สภาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
ทหารลาดกระบัง 
  “สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงานสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  “พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

  “ผูปฏิบตัิงานในสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบัน ขาราชการและลูกจาง 
ของสวนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในสถาบนั พนักงานราชการ และลูกจางของสถาบัน  

  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้
 

  มาตรา ๕  ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงัตาม 
พระราชบัญญตัิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัตนิี ้และเปนนิตบิคุคล 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงัมีฐานะเปนหนวยงาน 
ในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

 

  มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 

  มาตรา ๗  ใหสถาบนัเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศกึษา พัฒนา  
ประยุกตองคความรูและเทคโนโลยี และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยมีภารกจิดานการสอน   

วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม และทะนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  มาตรา ๘  ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสถาบัน 
คํานึงถึง 
 (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

 (๒) ความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอนัเปนท่ียอมรับในระดบันานาชาต ิ
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 (๔) ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม 
 (๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
  (๖) การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในสถาบัน 

 
  มาตรา ๙  สถาบันอาจแบงสวนงาน ดังนี ้
  (๑) สํานักงานสภาสถาบัน 

(๒) สํานักงานอธิการบด ี

(๓) สํานักงานวิทยาเขตสวนงานวิชาการ 
 (๔) คณะสวนงานอ่ืน 

  (๕) สํานัก 
  สถาบันอาจใหมีสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะหรือสํานัก  
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในสถาบันอีกได 
  การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหทําเปน 
ประกาศของสถาบัน 
 

มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) 

ใหทําเปนประกาศของสถาบนัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเปนคณะ วิทยาลัย สํานัก 

หรือสวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนก็ได และในกรณีการจดัตั้งและการรวมสวนงานใหกําหนดฐานะและ
ภาระหนาท่ีของสวนงานนัน้ดวย  
  การจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙ 

ใหทําเปนประกาศของสถาบนั และในกรณกีารจัดตั้งและการรวมหนวยงานภายในของสวนงานให

กําหนดภาระหนาท่ีของหนวยงานภายในนั้นดวย 

 

  มาตรา ๑๑  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศกึษาช้ันสูง 
หรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ช้ันหนึ่งช้ันใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบน้ันได 

  การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึง่สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนตาม 
วรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  การควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในสถาบนั ใหเปนไป 
ตามขอบังคบัของสถาบัน 
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  มาตรา ๑๒  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาและ 
ดําเนนิการวิจยัรวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศหรือของ 
องคการระหวางประเทศกไ็ด โดยในการจัดการศึกษาสถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือ 
ประกาศนียบตัรช้ันหนึ่งช้ันใดรวมกับสถานศึกษาช้ันสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 
  การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศ 
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 
  มาตรา ๑๓  กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ 
คุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวา
ดวยเงนิทดแทน แตพนักงานสถาบันตองไดรับการคุมครองและประโยชนตอบแทนไมนอยกวา 
ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน 

พนักงานสถาบันซึ่งไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน  รวมถึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ท่ีสถาบนัจดัใหแลว  ใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม  แตไมตดัสิทธิ

ท่ีจะประกันตนดวยความสมัครใจ 
พนักงานสถาบันซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวน

ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตดัสิทธิท่ีจะประกันตนดวยความสมัครใจ 
  การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 
  มาตรา ๑๔  สถาบันมีอํานาจและหนาท่ีกระทําการตางๆ ตามวตัถุประสงคท่ีระบุ 
ไวในมาตรา ๗ อํานาจและหนาท่ีเชนวานีใ้หรวมถึง 
 (๑) ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ  
แลกเปล่ียนและจําหนาย หรือทํานิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชนแกกิจการของสถาบัน  ตลอดจน 
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ ในทรัพยสิน 
ของสถาบัน และจําหนายทรัพยสินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ 
ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

       การจําหนายหรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพยของสถาบัน ใหกระทําไดเฉพาะ 
อสังหาริมทรัพยท่ีไดมาตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปล่ียนได 

 (๒) รับคาธรรมเนียม คาบาํรุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการ 
ใหบริการภายในอํานาจหนาท่ีของสถาบัน รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการนัน้  
 (๓) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการหรือหนวยงาน 
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ  
 (๔) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบคุคลหรือทรัพยสิน การถือหุน  

การเขาเปนหุนสวน การลงทุนหรือการรวมลงทุน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกกิจการของสถาบัน 
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       การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุนหรือ 
การรวมลงทุน ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรีกอน 
 (๕) จัดใหมีกองทุนเพ่ือการศึกษา การวิจยั หรือการอุดหนุนกิจการอ่ืน 

 (๖) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิตบิุคคล รวมตลอดถึง

ลงทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบคุคลเพ่ือดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือตอเนือ่งกับกิจการของ

สถาบันหรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพ่ือเปนรายไดของสถาบันตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ หรือการลงทุนหรือการรวมลงทุนได 
 (๖/๑) นาํผลงานวิจัยไปพัฒนาเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย 

(๗) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิประโยชน 
และประโยชนอยางอ่ืนใหแกพนักงานสถาบัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ในขอบังคบัของสถาบัน 

 (๘) ปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ 
สถาบันและท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ 
 (๙) ดาํเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  มาตรา ๑๕  รายไดของสถาบัน  มีดังนี้ 
 (๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจดัสรรใหเปนรายป 
  (๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน 
 (๓) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตางๆ  
ของสถาบัน 

 (๔) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุน หรือการรวมลงทุน  
และจากทรัพยสินของสถาบัน  
 (๕) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดรับมาจากการใชท่ีราชพัสด ุหรือจัดหาประโยชน 
ในท่ีราชพัสดซุึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
 (๖) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือสถาบันจัดตัง้ข้ึน และรายไดหรือผลประโยชนจาก 
กองทุนดังกลาว 
 (๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

  เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรแกสถาบันโดยตรง เปนจํานวน 
ท่ีเพียงพอสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนนิการตามวัตถุประสงคของสถาบันและการพัฒนา 
สถาบัน เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตาํแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน

อ่ืนใดใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจดัสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกสถาบัน

ในสัดสวนเดียวกันเพ่ือเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานสถาบันดวย 
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  รายไดของสถาบันไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย 
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีรายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการ 
ดําเนินการของสถาบันและคาภาระตางๆ ท่ีเหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได  
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเตมิใหแกสถาบนัตามความจําเปนของสถาบัน 
 

  มาตรา ๑๕/๑  สถาบันตองสงเสริมและสนับสนนุผูท่ีสถาบันรับเขาศึกษาในสถาบัน

และนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 
  มาตรา ๑๖  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสถาบันไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงิน 
รายไดของสถาบัน หรือแลกเปล่ียนกับทรัพยสินของสถาบันหรือไดมาโดยวิธีอ่ืน ไมถือเปนท่ีราชพัสด ุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

 

  มาตรา ๑๗  ทรัพยสินของสถาบันท่ีใชเพ่ือประโยชนเก่ียวกับการศึกษาและ 
การวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยตรงไมอยูในความรับผดิแหงการบังคับคดีท้ังปวง รวมท้ัง    
การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเปน 
ขอตอสูกับสถาบันในเร่ืองทรัพยสินของสถาบันมิได 
 

  มาตรา ๑๘  บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบัน ตองจัดการเพื่อใหบรรลุ 
วัตถุประสงคของสถาบันตามมาตรา ๗   
  เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถาบนัตองจัดการตามเง่ือนไขท่ีผูอุทิศให 
กําหนดไว แตถามีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจาก 
ผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ ตองไดรับอนุมัตจิากสภาสถาบัน 

 
หมวด  ๒ 

การดําเนินการ 
 

 

  มาตรา ๑๙  ใหมีสภาสถาบนั  ประกอบดวย 
 (๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง   

 (๒) กรรมการสภาสถาบนัผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา     
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบคุคลภายนอกสถาบัน 
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 (๓) อธิการบด ีประธานสภาวิชาการ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน  
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกาของสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 (๔) กรรมการสภาสถาบันจาํนวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณบดี ผูอํานวยการสํานัก และ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓) และ  (๔) 

จํานวนหนึ่งคน และบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอและผูแทนพนักงานสถาบันจํานวน 
หนึ่งคน 
 คุณสมบตั ิหลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบนัและกรรมการสภา 
สถาบันผูทรงคุณวุฒติาม (๒) และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) และ (๔) ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสถาบัน ท้ังนี้ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒติาม (๒) ตองสรรหาจากรายช่ือท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจาํนวนหนึ่งคน 
  ใหสภาสถาบนัเลือกกรรมการสภาสถาบนัผูทรงคุณวุฒคินหนึ่งเปนอุปนายก 
สภาสถาบนั และใหอุปนายกสภาสถาบนัทําหนาท่ีแทนนายกสภาสถาบัน เม่ือนายกสภาสถาบนัไมอาจ 
ปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน 
  ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธกิารบดคีนหนึง่เปนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนํา 
ของอธิการบด ีและแตงต้ังพนักงานใหหัวหนาสํานักงานสภาสถาบันคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ 
   

มาตรา ๒๐  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒)  
และ (๔) มีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือ 
อาจไดรับเลือกใหมอีกได  
  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและ 
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) พนจากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภาสถาบันมีมตใิหถอดถอน 
 (๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาสถาบนัในประเภทนั้น 

 (๕) ถูกจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจาํคุก 

 (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  ในกรณีท่ีตาํแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลงไมวาดวย 
เหตุใด และยังมิไดดําเนนิการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบนัแทนตําแหนง 
ท่ีวาง ใหสภาสถาบนัประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาท่ีมีอยู 
 
 
 



 

ฉบับเสนอ สนช. 7 ธ.ค. 50 

๘

  ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา ๑๙ (๒) และ  
(๔) พนจากตาํแหนงกอนครบวาระและไดมีการดาํเนนิการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนัน้ 
อยูในตาํแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตาํแหนงเหลืออยู 
นอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตาํแหนงแทนก็ได 
  ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัพนจากตําแหนงตามวาระ  
แตยังมิไดดาํเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม ใหนายกสภา 
สถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบตัิหนาท่ีตอไปพลางกอนจนกวาจะมีนายก     

สภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัใหมแลว 
 

  มาตรา ๒๑  สภาสถาบนัมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบัน  
อํานาจและหนาท่ีเชนวานีใ้หรวมถึง 
 (๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน     
 (๒) ออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันหรือสภาสถาบัน          

เพ่ือประโยชนในการปฏิบตัิงานของสถาบนั และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในสถาบนัเปนผู 
ออกระเบียบขอบังคับ ระเบยีบ และประกาศสําหรับสวนงานน้ันเปนเร่ืองๆ ไปก็ได 

 (๓) อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบตัรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  
 (๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกสวนงานของสถาบัน รวมท้ังการแบง 
หรือการปรับปรุงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 
 (๕) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศกึษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ       

หรือการยกเลิกการจัดการศกึษารวม ของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

 (๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม  
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

 (๗) พิจารณาดําเนนิการเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอน  

นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ 

 (๘) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบด ีคณบดี ผูอํานวยการสํานกั หัวหนา 
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ประธาน

กรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย            
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
 (๙) ออกระเบียบและขอบงัคับและระเบยีบวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน  
 (๑๐) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายไดและการจดัตั้งองคกร 
ท่ีเปนนติิบุคคล 
 (๑๑) ออกระเบียบและขอบงัคับและระเบยีบตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน   
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การพัสด ุและทรัพยสินของสถาบัน  
 (๑๒) อนุมัตกิารตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของสถาบัน 
 (๑๓) รับรองรายงานประจาํปของสถาบนั และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบ 

 (๑๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบนัและอธิการบด ี

 (๑๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือ 
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาสถาบัน รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภาสถาบันทราบ 

 (๑๖) ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาบันท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ 
ผูใดโดยเฉพาะ 
 
  มาตรา ๒๒  การประชุมและวิธีการดาํเนนิงานของสภาสถาบัน ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๒๓  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบคุคลภายนอกสถาบนั 

  คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบนัมีหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนนุ 
การดําเนินกิจการ รวมท้ังหารายไดใหกับสถาบัน 
  จํานวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตาํแหนงและการพน 
จากตาํแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดาํเนนิงานของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบนั ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน  
 

  มาตรา ๒๔  ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย ประธานกรรมการอธิการบดีเปนประธาน 

สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน 

  จํานวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตาํแหนง และการพน 
จากตาํแหนงของประธานกรรมการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดาํเนินงาน
ของสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 

  มาตรา ๒๕  สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้
  (๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันตอ 
อธิการบดีและสภาสถาบนั 

  (๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน 
  (๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพ่ือเสนอสภาสถาบันและ 
ดูแลใหมีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณดังกลาว 
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  (๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะ 
เก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 
  (๕) เสนอแนะตอสภาสถาบันในการอนมัุติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  
รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

  (๖) เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบตัรบัณฑติ 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตอสภาสถาบัน 

  (๗) พิจารณาใหความเหน็เก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย  
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอสภาสถาบัน 

  (๘) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ 
ของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดาํเนินการวิจัย 
รวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนตามมาตรา ๑๒ 

  (๙) ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน 
ตามมาตรา ๙ (๓) ของสถาบันท่ีมีหนาท่ีสอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการ รวมท้ังเสนอ 
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภาสถาบัน 

  (๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือ 
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 

  (๑๑) ใหคาํปรึกษาแกอธิการบดีหรือสภาสถาบันและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี 
สภาสถาบันหรืออธิการบดหีรือสภาสถาบันมอบหมาย 
 

มาตรา ๒๖  ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
สภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งมาจากคณาจารยประจําและ
พนักงานสถาบัน 
  จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพน      

จากตาํแหนงของประธานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารย          
และพนักงาน ตลอดจนการประชุมและการดําเนนิงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ใหเปนไป   

ตามขอบังคบัของสถาบัน 
 
  มาตรา ๒๗  สภาคณาจารยและพนักงานมีหนาท่ีดังนี ้
 (๑) ใหคาํปรึกษาและขอแนะนาํแกสภาสถาบันและอธิการบดีและสภาสถาบันในการ
บริหารกิจการของสถาบัน 

 (๒) สรางและสงเสริมความสามัคคีของคณาจารยและพนักงานสถาบัน 
 (๓) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย 
และพนักงานสถาบัน 
 (๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันหรืออธิการบดหีรือสภาสถาบันมอบหมาย 
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 มาตรา ๒๘  ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบญัชาสูงสุดและรับผิดชอบ                  

การบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบด ีหรือจะมีท้ังรองอธิการบด ี 
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภาสถาบันกําหนด เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามที่อธิการบดี 
มอบหมายก็ได 
 

มาตรา ๒๙  อธิการบดนีั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนาํ 
ของสภาสถาบนัจากผูมีคุณสมบัตติามมาตรา ๓๑ 

หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบด ีใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

รองอธิการบดนีั้น ใหสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนาํของอธิการบดีจากผูมี 
คุณสมบตัิตามมาตรา ๓๒  

  ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบตัิตามมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๓๐  อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และจะทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดาํรงตําแหนงเกินสองวาระตดิตอกันมิได 
เม่ืออธิการบดพีนจากตําแหนง ใหรองอธกิารบดแีละผูชวยอธิการบดพีนจาก 

ตําแหนงดวย 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตาํแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑ 

(๔) สภาสถาบันมีมตใิหถอดถอน 

(๕) ถูกจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจาํคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 

มาตรา ๓๑  อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังนี ้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบนั หรือ 

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร 
มาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบนัรับรอง หรือมีประสบการณ 
ดานการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือสถาบนัอุดมศกึษาอ่ืน

ท่ีสภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบป    
ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่น   

ตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบัน หรือดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง  
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นอกจากคณุสมบัตติามวรรคหนึ่ง อธิการบดตีองมีคุณสมบัติอ่ืน และไมมี 
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคบัของสถาบัน 
 

มาตรา ๓๒  รองอธิการบดแีละผูชวยอธิการบดตีองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
หรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบนัรับรอง และไดทําการสอนหรือ 
มีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบนั หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา  

สถาบันรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีกําหนด          

ในขอบังคบัของสถาบัน หรือดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง  
นอกจากคณุสมบัตติามวรรคหนึ่ง รองอธกิารบดแีละผูชวยอธิการบดตีองมี 

คุณสมบตัิอ่ืน และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบัน 
 

มาตรา ๓๓  อธิการบดีเปนผูแทนของสถาบันในกิจการท้ังปวง และใหมีอํานาจ 
และหนาท่ีดังนี้ 

(๑) บริหารกจิการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ขอกําหนด ระเบียบ และประกาศ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๒) บริหารงานบคุคล บริหารการเงิน การพัสด ุและทรัพยสินอ่ืนของสถาบันให 
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ และประกาศของสถาบัน   

(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณบดี ผูอํานวยการ 
สํานัก และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓)   

และ (๔) 

 (๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบด ีรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก  
รองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) 

และอาจารยพิเศษ 

(๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบนัและปฏิบัตติามนโยบายและแผนงาน รวมท้ัง 
ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานดานตางๆ ของสถาบัน 

 (๖) จัดหาทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพ่ือสนับสนนุการดําเนนิภารกิจของสถาบัน  

 (๗) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของสถาบันตอสภาสถาบนั 
(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน 

 (๙) ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ       

และประกาศของสถาบันหรือตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
 

 มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีอธิการบดไีมอยูหรือไมอาจปฏิบตัิหนาท่ีได ใหรองอธกิารบด ี

เปนผูรักษาการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน 
ผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 
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 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตาม 
วรรคหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหนายกสภาสถาบันแตงตั้งผูมีคุณสมบัตติามมาตรา ๓๑ 

เปนผูรักษาการแทน 
 

มาตรา ๓๕  ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง      
ซ่ึงสภาสถาบันแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน     
ของวิทยาเขต ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และประกาศของสถาบัน        
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมายสถาบันอาจกําหนดใหมีเขตการศกึษาของสถาบัน 
ทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอน  โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาก็ได ท้ังนี้ ตามที่สภา

สถาบันกําหนด 
การจัดระบบการบริหารงานในวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามขอบังคบัของสถาบัน 

   

  มาตรา ๓๖  ในวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

หรือศูนยการศึกษาคณะหนึง่  
  องคประกอบ จํานวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี    

วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขตหรือศนูยการศึกษา 
ตลอดจนการประชุมและการดําเนนิงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา        
และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๓๗  คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีหนาท่ีดังนี ้
  (๑) ใหคําปรึกษาแนะนําแกรองอธิการบดีในกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขต 
  (๒) เสนอความเห็นในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตตอสภาวิชาการ 
  (๓) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตตออธิการบดี 
  (๔) เสนอแนะการรวม การจัดต้ัง และการยุบเลิกหนวยงานภายในวิทยาเขตตอ 
อธิการบด ี
  (๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันและอธิการบดีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๓๘  ในคณะสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีคณบดีคนหนึ่งซ่ึงสภา
สถาบันแตงต้ังหัวหนาสวนงานเปนผูบังคบับัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะสวนงานนั้น 

และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภาสถาบันกําหนดเพือ่ทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายก็ได 
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  คณบดีหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดาํรงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได เม่ือคณบดพีนจากตําแหนงให
รองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
  การกําหนดตาํแหนง คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังสรรหา อํานาจและ
หนาท่ี และการพนจากตาํแหนงกอนครบวาระ การบริหารงานของหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง       
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ใหเปนไปตามขอบงัคับของสถาบนั  
 
  มาตรา ๓๙ ในสํานักหรือสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะหรือ 
สํานัก ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งซ่ึงสภาสถาบันแตงต้ังเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ 
บริหารงานของสํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะหรือสํานัก และจะให 
มีรองผูอํานวยการตามจาํนวนท่ีสภาสถาบันกาํหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการ 
มอบหมายก็ได ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) โดยคําแนะนาํ

ของหัวหนาสวนงานนั้น จากผูมีคุณสมบตัิเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว และใหอธิการบด ี
มีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนาํของหัวหนาสวนงาน 
  ผูอํานวยการมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  
แตจะดํารงตําแหนงเกนิสองวาระติดตอกนัมิได เม่ือผูอํานวยการหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงใหรอง
ผูอํานวยการหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงต้ัง และถอดถอนผูอํานวยการและรอง 
ผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๓๙/๑  ในสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีคณะกรรมการประจํา      

สวนงานมีอํานาจและหนาท่ีบริหารงานของสวนงานนัน้ 

  องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี  
วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน 

และการจัดระบบบริหารงานในสวนงานดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคบัของสถาบัน 
 
  มาตรา ๔๐  ผูดํารงตาํแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก  
ผูชวยอธิการบดหีรือหัวหนาสวนงาน หรือรองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือสํานัก จะดํารงตาํแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 
  ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่จะรักษาการแทนตาํแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่ง

ตําแหนงแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
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  มาตรา ๔๑  การจัดระบบบริหารงานในคณะ สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกช่ือ 
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
  เพื่อประโยชนในการบริหารงานในคณะ สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะหรือสํานัก อธิการบดีจะมอบอํานาจใหผูดาํรงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ 
สํานัก หรือหวัหนาสวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักปฏิบัติหนาท่ีแทน 
อธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได 
  ใหผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามวรรคสอง มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีอธิการบดกีําหนด 
 
  มาตรา ๔๒  นอกจากท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน  
การมอบอํานาจใหปฏิบตัิหนาท่ีการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาท่ีแทนของ 
ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคบัของสถาบัน 
  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี 
แตงตั้งหรือกําหนดใหผูดาํรงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาท่ีใด   
ใหผูรักษาการแทนทําหนาท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดาํรงตาํแหนงนั้น 

ในระหวางรักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนดวยแลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปน

อยางอ่ืนในคําส่ังมอบอํานาจ 

 

หมวด  ๓ 
การประกันคณุภาพและการประเมิน 

 

 

  มาตรา ๔๓  ใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและการวจิัยของสถาบัน 
  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 

มาตรา ๔๔  ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินสวนงานของสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน 
  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินสวนงานของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของสถาบัน 
 
  มาตรา ๔๕  ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน 
การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีสภาสถาบนั 
กําหนด แลวดาํเนินการตามมาตรา ๒๕ (๕)  
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  มาตรา  ๔๕/๑  สถาบันตองจัดใหมีระบบการประเมินพนักงานสถาบันท่ีมีมาตรฐาน

และเปนธรรม และตองใหโอกาสผูไมผานการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณ รวมท้ัง   

ตองจัดใหมีกระบวนการพัฒนาพนักงานสถาบันใหมีคณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมท้ังดานการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพท่ีสามารถตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลได 
  หลักเกณฑและวิธีการประเมนิ การอุทธรณ และกระบวนการพัฒนา ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา  ๔๕/๒  ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานซึ่งแตงตั้ง            

โดยสภาสถาบนัเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของอธิการบด ีและหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙   

  องคประกอบ คุณสมบตัิ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดาํรง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ และวิธกีารดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผล

การบริหาร ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน ท้ังนี้ ใหมีกรรมการสภาสถาบนัผูทรงคุณวุฒ ิ
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากบุคคลภายนอกสถาบันเปนกรรมการประเมินผล 
การบริหารรวมกันแลวเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 
หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

 

  มาตรา ๔๖  ใหสถาบันวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง แยกตาม 
สวนงานของสถาบัน มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายได  
และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้นๆ และใหมีการ 
ตรวจสอบบญัชีภายในเปนประจํา 

  การบันทึกรายการในสมุดบญัชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบญัชี 
ท่ีรับรองท่ัวไป 
 

 มาตรา ๔๗  ใหสถาบนัจดัทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบ 
บัญชีของสถาบันภายในเกาสิบวันนบัแตวันส้ินปบัญชี 
  วันเร่ิมและวันส้ินปบญัชีของสถาบัน ใหเปนไปตามประกาศของสถาบนั 
 
  มาตรา ๔๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบัน 
แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบัญชีของสถาบัน และให 
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปบญัชี 
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  มาตรา ๔๙  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลักฐาน 
ตางๆ ท่ีเก่ียวของของสถาบัน เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธกิารบดีและผูปฏิบตัิงานในสถาบนั  
และเรียกใหสงสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของของสถาบนัเปนการเพ่ิมเติมได 
ตามความจําเปน 
 
  มาตรา ๕๐  ใหผูสอบบญัชีจัดทํารายงานผลการสอบบญัชีและการเงินเสนอตอ 
สภาสถาบนัภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี เพ่ือสภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี 

 ใหสถาบนัโฆษณาเผยแพรรายงานประจําปของปท่ีส้ินไปน้ัน แสดงบญัชีงบดุล บัญชีทําการ 
และบญัชีรายรับและรายจายท่ีผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมท้ังแสดงผลงานของสถาบันในปท่ีลวงมา 
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบญัชี 
 
  มาตรา ๕๑  ใหอธิการบด ีรองอธิการบดี และหวัหนาสวนงานตามมาตรา ๙  
เปนผูดํารงตาํแหนงระดบัสูงตามกฎหมายพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแล 

 
 

 มาตรา ๕๒  รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ 
สถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมต ิ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับสถาบันเปนการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการ 
ของสถาบัน ซึง่อาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือ 
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหผูเก่ียวของมีหนาท่ีตองปฏิบัตติามคาํวินิจฉัยของ 
คณะรัฐมนตรี 
 
  มาตรา ๕๓  บรรดาเร่ืองท่ีสถาบันจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม 
พระราชบัญญตัินี ้ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
 

หมวด ๖ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
  มาตรา ๕๔  คณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
  (๑) ศาสตราจารย 
  (๒) รองศาสตราจารย 
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  (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
  (๔) อาจารย 
  ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภาสถาบนั 
  สภาสถาบนัอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนดวยก็ได  
โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  คุณสมบตั ิหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตาํแหนงทาง 
วิชาการ ใหเปนไปตามขอบงัคับของสถาบนั 
 

  มาตรา ๕๔/๑  ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ        

และพนจากตาํแหนงไปโดยไมมีความผิด สภาสถาบนัอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขา     

ท่ีศาสตราจารยผูนั้นมีความเช่ียวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได 
  คุณสมบตัิ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ               

ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๕๕  ศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
จากผูซึ่งมิไดเปนผูปฏิบัติงานในสถาบนัโดยคําแนะนําของสภาสถาบนั 

  คุณสมบตั ิหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไป
ตามขอบังคบัของสถาบัน 
 
  มาตรา ๕๖  สภาสถาบนัอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมและมิไดเปน 
ผูปฏิบัติงานในสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนํา 
ของสภาวิชาการ 
  อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมเปนอาจารยพิเศษได โดยคาํแนะนาํ 
ของหัวหนาสวนงาน 

  คุณสมบตั ิหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคบัของสถาบัน 
 
  มาตรา ๕๗  บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดาํรงตําแหนง 
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ       

ตามพระราชบญัญัตนิี้ ใหมีสิทธิใชตาํแหนงทางวิชาการดงักลาวเปนคาํนําหนานามเพือ่แสดง         

วิทยฐานะไดตลอดไป 
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 การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้ 
 (๑) ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ศ. 
 (๑/๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ) 

 (๒) ศาสตราจารยพิเศษ   ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ) 
 (๓) รองศาสตราจารย   ใชอักษรยอ รศ. 
 (๔) รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ) 

(๕) ผูชวยศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ผศ. 
 (๖) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ) 

  การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตาํแหนงทาง 
วิชาการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 

 
 

  มาตรา ๕๘  ปริญญามีสามช้ัน คือ 
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ. 
 

  มาตรา ๕๙  สถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน 
สาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบัน และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับ 
สถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 
  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด  
และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของสถาบันและประกาศ        

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๖๐  สภาสถาบนัอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ัน 
ปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
 
  มาตรา ๖๑  สภาสถาบนัอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรช้ันตางๆ  
และอนุปริญญาได ดังนี ้
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว       
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 (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังท่ีไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
  (๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
กอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
  (๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
  มาตรา ๖๒  สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กผูซึ่งสภาสถาบนัเห็นวา 
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญาน้ันๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ 
ผูปฏิบตัิงานในสถาบนั นายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัในขณะดาํรงตําแหนงนั้นไมได 
  ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ ์ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๖๓  สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปน 
เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตาํแหนงนายกสภาสถาบัน         
ครุยประจําตาํแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตาํแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนง
คณาจารยของสถาบันก็ได 
  การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาํตาํแหนง ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยม ี
เง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๖๔  สถาบันอาจกําหนดใหมีตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของ 
สถาบันหรือสวนงานของสถาบันก็ได โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 

  การใชตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพ่ือการคา หรือการใชส่ิง 
ดังกลาวท่ีมิใชเพ่ือประโยชนของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 
จากสถาบนั 
 
  มาตรา ๖๕  สถาบันอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแตงกาย 
ของนิสิตนักศึกษาหรือพนักงานสถาบันก็ได โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศใน         

ราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

  มาตรา ๖๖  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เคร่ืองแบบ  
เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแตงกายของนิสิตนักศึกษาและพนักงานสถาบัน โดยไมมีสิทธิท่ีจะใช       
หรือแสดงดวยประการใดๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติช้ันสูง ประกาศนียบตัรบัณฑติ 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในสถาบันโดยท่ีตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอ่ืน
เช่ือวาตนมีสิทธิท่ีจะใช หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๗  ผูใด 

(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของสถาบัน 
หรือสวนงานของสถาบัน ไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน 

ปลอม หรือซ่ึงทําเลียนแบบ 
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึง่ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือ 

สวนงานของสถาบัน ท่ีวัตถุหรือสินคาใดๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๔ วรรคสอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษ 
ตาม (๒) แตกระทงเดียว 
  ความผดิตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

  มาตรา ๖๘  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเปนของสถาบันตามพระราชบัญญตันิี้ 
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  มาตรา ๖๙  ใหนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน  

ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยี     

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตาํแหนงอยูในวันท่ีพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั 

ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบนั และกรรมการสภาสถาบนัตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไป จนกวาจะไดมีสภาสถาบนัตามพระราชบัญญตัินี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันหนึ่งปนบัแต
วันท่ีพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั 
  ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภาสถาบนัแตงตั้งท่ีมีอยูในวันท่ี 
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จภารกิจหรือ 
สภาสถาบนัมีมติเปนอยางอ่ืน 
 
  มาตรา ๗๐  ใหประธานสภาคณาจารยสถาบันและสมาชิกสภาคณาจารยสถาบัน 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง ตามพระราชบัญญัติสถาบนั 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ     

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี

พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาคณาจารยและพนักงานและกรรมการ 
สภาคณาจารยและพนักงาน จนกวาจะไดมาซึ่งสภาคณาจารยและพนักงานตามพระราชบัญญตัินี ้      

ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 
 
  มาตรา ๗๑  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย  
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา  
หัวหนาศนูย หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาภาควิชา 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันท่ีพระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ คงดํารงตาํแหนง 

ตอไป จนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงดังกลาวข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกิน 

หนึ่งปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนครบวาระ ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของสถาบัน    

ตองแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตนิี้ ภายในหกสบิวัน     

นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ  
  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับผูดาํรงตําแหนงรองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน           

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะโดยอนุโลม 
หากผูดาํรงตาํแหนงตามวรรคหน่ึงและวรรคสองมิไดแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพ

ภายในกําหนดเวลา ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงเม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาว และใหนําความ      

ในมาตรา ๗๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการวิทยาลัย รอง 
ผูอํานวยการสํานัก และรองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะของสถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนง 
ตอไป จนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงดังกลาวข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกิน 

หนึ่งปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  การแตงต้ังผูดาํรงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนาสวนงาน 

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก และตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงดังกลาว  
หลังจากหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหแตงต้ังจากพนักงานสถาบัน 
 
  มาตรา ๗๒  ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๘ การนบัวาระการดํารงตาํแหนง

ของอธิการบด ีคณบด ีผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือสํานัก และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหนับรวมวาระการดาํรงตําแหนง      

ตามพระราชบญัญัตนิี้เปนวาระแรกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดวย   
 
  มาตรา ๗๓ ใหสวนราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร 
ลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘   
ซึ่งมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงอยูตอไป จนกวาจะไดจัดตั้งสวนงานตามพระราชบัญญัตินี ้

 

  มาตรา ๗๔  ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการ    
และพนักงานสถาบันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบังตามพระราชบญัญัติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเปนขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานสถาบนัตามพระราชบัญญัตินี ้โดยถือวาการปฏิบตัหินาท่ีของขาราชการ  
ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานราชการดังกลาว เปนการปฏิบตัิหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานราชการ แลวแตกรณี 
  สิทธิในการเขาสูตาํแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย  
หรือตําแหนงอ่ืนใดของขาราชการตามวรรคหน่ึง และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของขาราชการหรือ 
ลูกจางของสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนั  
อุดมศึกษาหรือระเบียบวาดวยการนั้น แลวแตกรณ ี
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  ใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามวรรคหน่ึง รับเงินเดือน คาจาง และ 
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนผานสถาบัน โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากรท่ีจาย 
ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และใหนาํ 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
มาใชบังคับ แลวแตกรณ ี
  สิทธิในการเล่ือนตาํแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

เพ่ือประโยชนในการรับโอนบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของ 
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสถาบนัเปนสวนราชการและใหขาราชการและลูกจางของสวน

ราชการดังกลาวรับเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทน และเงินอ่ืนผานสถาบนั โดยเบิกจายจาก

งบประมาณแผนดนิงบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา ประโยชนตอบแทนและเงิน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ และใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ  และขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศท่ีออกตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับกับขาราชการและลูกจางของสวนราชการท่ีโอนมาตามวรรคหนึ่ง โดย
ใหมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประกอบดวยบุคคลตามระเบียบของสถาบันเพื่อทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับดังกลาว แลวแตกรณ ีและใหอํานาจของคณะรัฐมนตรี  หรืออํานาจของนายกรัฐมนตรี   
และรัฐมนตรีเจาสังกัดตามกฎหมายดังกลาว เปนอํานาจของสภาสถาบัน หรือนายกสภาสถาบัน ตามลําดับ 
และใหอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิบด ีเปนอํานาจของอธิการบดี แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีการนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ  ระเบียบ หรือประกาศ 
ท่ีออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาหรือระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบงัคับตามวรรคหาแตไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญตัินี ้หรือมีกรณีท่ีไมอาจนํามาใชบังคบัไดดวยเหตุใดๆ ใหการดาํเนินการในสวนท่ี 
ไมสอดคลองกับพระราชบญัญัตนิี ้หรือในสวนท่ีไมอาจนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศ ดังกลาวมาใชบังคบัได ใหเปนไปตามระเบียบของท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 

มาตรา ๗๔/๑  ในกรณีท่ีมีตําแหนงขาราชการ และลูกจางของสวนราชการของ
สถาบันวางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ ใหยุบเลิกตาํแหนงนั้น
และใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดนิประจําอัตรา รวมตลอดท้ังงบบคุลากรที่จาย    

ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซึ่งตั้งไวสําหรับตาํแหนงนั้นไปเปนของ
สถาบัน และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ 
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๒๕

  มาตรา ๗๕  ขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ ตามมาตรา ๗๔ ผูใด 
(๑) แสดงเจตนาโอนมาเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบนั

ตามพระราชบญัญัตนิี้ภายในเกาสิบหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวันท่ีพระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 
ใหสถาบนัดาํเนินการบรรจุเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบนั แลวแตกรณี ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาโอนมาเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานสถาบนัหรือลูกจางของ
สถาบันตามพระราชบัญญตันิี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินสองปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ เม่ือสถาบันไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑ 

ท่ีสถาบันกําหนด ใหบรรจุเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบนัไดโดยไมตองทดลองปฏิบตัิงาน  

(๓) แสดงเจตนาโอนมาเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานสถาบนัหรือลูกจางของ
สถาบันตามพระราชบัญญตันิี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) แตไมเกินหาปนับแตวันท่ีพระราชบญัญัติ
นี้ใชบังคับ เม่ือสถาบันไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
ใหรับเขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เม่ือพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุเขา

เปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน ก็ใหบรรจไุด 

 (๔) แสดงเจตนาโอนมาเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบนั
ตามพระราชบญัญัตนิี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถาสถาบันเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะ
เปนประโยชนตอสถาบัน และมีอัตราท่ีจะรับเขาทํางานได ใหดาํเนนิการตามขอบังคบัของสถาบัน 

 การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน และเม่ือไดย่ืน 
แสดงเจตนาแลวจะถอนมิได 
 

 มาตรา ๗๖  ผูซึ่งสถาบนัรับเขาเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันตาม
มาตรา  ๗๑  และมาตรา ๗๕ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน 

ไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีเคยไดรับอยูกอนเขาเปน

พนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน 
 

 มาตรา ๗๗  ขาราชการซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันตามมาตรา  ๗๑ และ

มาตรา ๗๕ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบาํนาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ แลวแตกรณี  

ท้ังนี้ นับแตวันท่ีสถาบันรับเขาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานสถาบัน 
  ลูกจางของสวนราชการซ่ึงสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของ 
สถาบันตามมาตรา ๗๕ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาํแหนง และใหมีสิทธิ 
ไดรับบาํเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จลูกจาง 
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  สมาชิกภาพของขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการอยูแลว  
ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิกตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการ

บํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการเชนเดยีวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวย

กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการของพนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ  
 
  มาตรา ๗๘  ในระหวางท่ียังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๔ ใหสภาสถาบันตาม 
มาตรา ๖๙ หรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันมอบหมายทําหนาท่ีสภาวิชาการจนกวาจะไดมีสภา 
วิชาการตามพระราชบัญญตันิี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนบัแตวันท่ีพระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 
  ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคบัเก่ียวกับการประชุมสภาสถาบันตามมาตรา ๒๒ และ 
ขอบังคับเก่ียวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๔ ใหนาํขอบังคบัวาดวยการประชุมของ 
สภาสถาบนัซึ่งออกตามความในพระราชบญัญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชอยูในวันท่ีพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั มาใชบังคบัโดยอนโุลม 

 

  มาตรา ๗๙  ใหกรรมการในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ 
ประจําคณะ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสํานัก หรือคณะกรรมการประจํา 
สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
ทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญตัิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
พ.ศ. ๒๕๒๘  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบังคบั คงดาํรงตําแหนงตอไป  
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดาํรงตําแหนงดงักลาวใหมตามพระราชบัญญัตินี ้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งป 
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ 
  
  มาตรา ๘๐  ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๒๘  เปนผูดาํรงตาํแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยตามพระราชบัญญตัินี ้
และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว คงดาํรงตาํแหนงนัน้ตอไปตามพระราชบัญญตัินี ้
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  ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘   
อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของสถาบันตอไปตามพระราชบัญญัตนิี ้
จนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับการแตงตั้ง  
 
  มาตรา ๘๐/๑  ในระหวางท่ียังมีขาราชการของสวนราชการตามมาตรา ๗๔ เปนผูปฏิบัติงาน

ในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี ้ใหขาราชการของสวนราชการดังกลาวมีสวนรวมในกิจการสภาคณาจารย 

และพนักงาน โดยเทาเทียมกับพนักงานสถาบันดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
 
  มาตรา ๘๑  ใหออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบตัิการตาม 

พระราชบัญญตัินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งสองป นับแตวันท่ีพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั 

ในระหวางท่ียังมิไดออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนาํ

พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบงัคับ ระเบียบ หรือประกาศ     

ซึ่งออกตามพระราชบัญญตัสิถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่ีใชอยูในวันท่ี
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ มาใชบังคบัโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตนิี ้
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 
     ........................... 
        นายกรัฐมนตรี 



ตัวอยางการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
++การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ++ 

การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ แบงการคํานวณออกเปน 2 กรณ ีคือ  
1. กรณีขาราชการผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ มิไดเปนสมาชิก กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ (กบข.) 
2. กรณีขาราชการผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เปนสมาชิก กบข. 
 
การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
- ใหนับจํานวนป รวมท้ังเศษของปดวย 
- การนับเศษของปซ่ึงเปนเดอืน หรือวัน ใหคํานวณตามวิธี การจายเงินเดือน 
- ใหนับ 12 เดือน เปนหนึ่งป 
- ใหนับ 30 วัน เปนหนึ่งเดอืน 

วิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกต ิกรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ มิไดเปนสมาชิก กบข.* 
การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ กรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ มิไดเปนสมาชิก กบข. มีวิธีในการคํานวณ ดังนี้ 
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ / 50  
 
จํานวนปเวลาราชการ หมายถึง จํานวนปรวมเศษของปถาถึงคร่ึงปใหนบัเปนหนึ่งป 
ตัวอยาง เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการทวีคูณ จํานวน 37 ป 5 เดือน 26 วัน ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ในอัตรา 21,970 บาท 
การคํานวณจํานวนปเวลาราชการ  จํานวนปเวลาราชการ = 37 ป 

การคํานวณบาํเหน็จปกต ิ
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 
= 21,970 X 37 
= 812,890 บาท   จะไดรับบําเหน็จจํานวน 812,890 บาท 

การคํานวณบาํนาญปกต ิ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ / 50  
= 21,970 X 37 / 50  
= 16,257.80 บาท   จะไดรับบํานาญจํานวน 16,257 บาท 80 สตางค 



 

วิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกต ิกรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เปนสมาชิก กบข. * 
การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ กรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เปนสมาชิก กบข. มีวิธีในการคํานวณ ดังนี ้
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย Xจํานวนป เวลาราชการ 
บํานาญ = เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ / 50  
บํานาญปกติท่ีคํานวณไดตองไมเกิน 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย 

การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหนจ็บํานาญ 
- ใหนับจํานวนป เศษของปถาถึงคร่ึงหนึ่งใหนับเปนหนึง่ป 
ตัวอยางการคํานวณเวลาราชการ 
- มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 24 ป 6 เดือน 3 วัน ใหนับเวลา 25 ป เพื่อใหเกดิสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตาม
มาตรา 48   แตจํานวนปท่ีใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใชตัวเลขจริง คือ 24 ป 6 เดือน 3 วัน 
- มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 9 ป 7 เดือน 2 วัน ใหนับเปนเวลา 10 ป เพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
สูงอายุ/ทุพพลภาพ/ทดแทน/มาตรา 47 
แตจํานวนปท่ีใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใช จํานวนจริง คือ 9 ป 7 เดือน 2 วัน 
ตัวอยาง เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการทวีคูณ จํานวน 37 ป 5 เดือน 26 วัน ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย  
ในอัตรา 21,970 บาท มีอัตราเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทายเทากับ 18,423 บาท 
การคํานวณเวลาราชการ 
เวลาราชการ = 37 ป 5 เดือน 26 วัน 
= 37 + 0.42 + 0.07   = 37.49 ป 

การคํานวณบาํเหน็จ กบข. 
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 
= 21,970 X 37.49  
= 823,655.30 บาท   จะไดรับบําเหน็จจํานวน 823,655 บาท 30 สตางค 

การคํานวณบาํนาญ กบข. 
บํานาญ = เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย Xจํานวนป เวลาราชการ / 50  
= 18,423 X 37.49 / 50= 13,813.56 บาท 
ไมเกิน 70 % ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย 
= 18,423 X 70 / 100  
= 12,896.10 บาท 
จะไดรับบํานาญจํานวน 12,896 บาท 10 สตางค 
 



 

หมายเหตุ 1: * รายละเอียดการคํานวณ เปนเพียงตัวอยางเบ้ืองตน 
หมายเหตุ 2:  ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. เม่ือเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานสถาบัน (เปนขาราชการบํานาญ)  
จะไดรับเงินจาก กบข. (เงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และเงินสะสม) ท้ังหมด  โดยแบงเปน 2 กรณี คือ 
 

1. ลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. เม่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนกังานสถาบัน  จะไดรับเงิน กบข. + บํานาญ 
2. เปนสมาชิก กบข. ตอไปหลังจากเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานสถาบัน  จะไดรับเงิน กบข. + บํานาญ  เม่ือ 
เกษยีณอายุ หรือลาออกเม่ืออายุราชการครบ 25 ป (เหตุรับราชการนาน) หรือเม่ืออายุเกิน 50 ป (เหตุสูงอายุ) 

ท่ีมา  ขาวประชาสัมพันธ  สํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ  กรมบัญชีกลาง 

 

บําเหน็จดํารงชีพ 
 

บําเหน็จดํารงชีพ คือ การนําบําเหน็จตกทอดจํานวน  15 เทาของบํานาญรายเดือน แตไมเกิน จํานวนเงิน 
200,000 บาท มาจายใหกับผูรับบํานาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผูรับ
บํานาญในการดํารงชีพใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินได และเม่ือผูรับบํานาญเสียชีวิตให
ทายาทหรือบุคคลท่ีผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดขอรับบําเหน็จตกทอด จํานวน 30 
เทาของบํานาญรายเดือนบวกเงินเพิ่ม (ถามี) หักดวยเงินบําเหน็จดํารงชีพท่ีไดรับ ไปแลว  

 
การคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ 

บําเหน็จดํารงชีพ  =   บํานาญปกติ  X  15 = XXX บาท (ไมเกินสองแสนบาท) 
             หรือ       =    บํานาญปกติ + บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ X  15  (ไมเกินสองแสนบาท) 

(เงินบํานาญท่ีนํามาคํานวณไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. ) 
 
การคํานวณบําเหน็จตกทอด  กรณีผูรับบําเหน็จดํารงชีพตาย 

เม่ือผูรับบําเหน็จดํารงชีพถึงแกความตาย การคํานวณบําเหน็จตกทอดใหแกทายาท          ตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ. 2494  หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ขาราชการ  พ.ศ.  2539  
จะคํานวณ  ดังนี้ 

 บํานาญปกติ  X  30  - บําเหน็จดํารงชีพ 
 หรือ  บํานาญปกติ + บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ  X  30  - บําเหน็จดํารงชีพ (ไมรวม  ช.ค.บ. / ช.ร.บ. ) 
 


