หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรมี ก ฎหมายว า ด ว ยสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบั ญญัติสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
“สภาวิช าการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
“สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงานสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
“พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
“ผูปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบัน ขาราชการและลูกจางของ
สวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน พนักงานราชการ และลูกจางของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ
ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม
เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหสถาบันเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา พัฒนาประยุกต
องคความรูและเทคโนโลยี และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมี ภ ารกิ จ ด า นการสอน วิ จั ย
ใหบริการวิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๘ ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสถาบันคํานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๔) ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในสถาบัน
มาตรา ๙ สถาบันอาจแบงสวนงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานสภาสถาบัน
(๒) สํานักงานอธิการบดี
(๓) สวนงานวิชาการ
(๔) สวนงานอื่น
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหทํา
เปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเปนคณะ วิทยาลัย สํานัก หรือ
สวนงานที่เ รียกชื่ ออยา งอื่น ก็ ได และในกรณี การจั ดตั้งและการรวมสวนงานให กําหนดฐานะและ
ภาระหนาที่ของสวนงานนั้นดวย
การจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙
ใหทําเปนประกาศของสถาบัน และในกรณีการจัดตั้ง การรวม และการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ใหกําหนดภาระหนาที่ของหนวยงานภายในนั้นดวย
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มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้น หนึ่งชั้น ใด
แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน อื่น ตามวรรคหนึ่ง
ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัย
รวมกับสถานศึกษาชั้น สูงหรือสถาบัน วิจัยอื่น ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง
ประเทศก็ได โดยในการจัดการศึกษาสถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได
การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของสถาบันและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
พนักงานสถาบัน ซึ่งได รับสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน รวมถึงกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ ที่
สถาบันจัดใหแลว ใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่
จะประกันตนดวยความสมัครใจ
พนักงานสถาบัน ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนใ นฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวน
ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
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มาตรา ๑๔ สถาบั น มี อํ า นาจและหน า ที่ ก ระทํ า การต า ง ๆ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ร ะบุ ไ ว
ในมาตรา ๗ อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ าง รับ จาง สราง จั ดหา โอน รับ โอน เชา ให เชา เชาซื้ อ ใหเ ชาซื้ อ
แลกเปลี่ยนและจําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน ตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินของ
สถาบัน และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มี
ผูอุทิศให
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของสถาบัน ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได
(๒) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ
(๔) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน การถือหุน การเขา
เปนหุนสวน การลงทุนหรือการรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุนหรือการรวมลงทุน
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
(๕) จัดใหมีกองทุนเพื่อการศึกษา การวิจัย หรือการอุดหนุนกิจการอื่น
(๖) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
รวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของสถาบันหรือ
การนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบัน
(๗) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเ ศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชนและ
ประโยชนอยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของสถาบัน
(๘) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
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(๙) ดําเนิน กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น กิจการโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรา ๑๕ รายไดของสถาบัน มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
(๓) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของสถาบัน
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุน หรือการรวมลงทุน และจากทรัพยสิน
ของสถาบัน
(๕) รายไดหรือผลประโยชน ที่ไดรับมาจากการใชที่ ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนใ นที่
ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๖) เงิน กองทุน ที่รัฐบาลหรือสถาบัน จัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน
ดังกลาว
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรแกสถาบันโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ
สํา หรั บค า ใชจ า ยที่จํ า เปน ในการดํ าเนิ น การตามวั ต ถุป ระสงค ข องสถาบั น และการพั ฒ นาสถาบั น
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
ใหแ กขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน อุดหนุน ทั่วไปเพิ่ม เติม ใหแกสถาบัน
ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานสถาบันดวย
รายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนิน การของ
สถาบันและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นไดรัฐบาลพึงจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกสถาบันตามความจําเปนของสถาบัน
มาตรา ๑๖ สถาบั น ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู ที่ ส ถาบั น รั บ เข า ศึ ก ษาในสถาบั น และ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี
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หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหเปนไปตามระเบียบที่
สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงินรายไดของ
สถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสถาบันหรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปน
กรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๘ ทรัพยสินของสถาบันที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และการ
บริการทางวิช าการโดยตรง ไมอยูใ นความรับผิ ดแหง การบั งคับ คดีทั้ง ปวง รวมทั้งการบังคั บทาง
ปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับสถาบันใน
เรื่องทรัพยสินของสถาบันมิได
มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบัน ตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว แตถามี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมี
ทายาทหรือทายาทไมปรากฏ ตองไดรบั อนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๒๐ ใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
(๓) อธิ ก ารบดี ประธานกรรมการสง เสริ ม กิ จการสถาบั น ประธานสภาคณาจารย แ ละ
พนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓)
และ (๔) จํานวนหนึ่งคน และผูแทนพนักงานสถาบันจํานวนหนึ่งคน
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คุณ สมบัติ หลัก เกณฑ และวิ ธี ก ารสรรหานายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น
ผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน ตาม (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ตองสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน
ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภาสถาบัน และ
ใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
ใหสภาสถาบัน แตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน เลขานุการสภาสถาบัน โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี และใหหัวหนาสํานักงานสภาสถาบันเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๐ (๒) และ (๔)
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือก
ใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันตามมาตรา ๒๐ (๒) และ (๔) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน
(๔) สภาสถาบันมีมติวาบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) เปนบุคคลลมละลาย
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาสถาบัน
ประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู
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ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๐ (๒) และ (๔) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพน จากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได
ดําเนิน การใหไดม าซึ่งนายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน ใหม ใหน ายกสภาสถาบัน หรือ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งพน จากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะมีนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว
มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อํานาจและ
หนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในสถาบันเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับ
สวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกสวนงานของสถาบัน รวมทั้งการแบงหรือการ
ปรับปรุงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม การยกเลิกการสมทบหรือการยกเลิกการ
จัดการศึกษารวม ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
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(๘) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
ประธานกรรมการและกรรมการสงเสริม กิจการสถาบัน ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๙) ออกขอบังคับและระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๑๐) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล
(๑๑) ออกขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพยสินของ
สถาบัน
(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของสถาบัน
(๑๓) รับรองรายงานประจําปของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและอธิการบดี
(๑๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภาสถาบันทราบ
(๑๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการสงเสริม กิจการสถาบัน คณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันมีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนิน
กิจการ รวมทั้งหารายไดใหกับสถาบัน
จํานวน คุ ณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธีการได ม า วาระการดํารงตํ าแหนงและการพน จาก
ตํ า แหน ง ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม และการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ ให มี ส ภาวิ ช าการ ประกอบด ว ย อธิ ก ารบดี เ ป น ประธานสภาวิ ช าการและ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน
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จํานวน คุ ณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธีการได ม า วาระการดํารงตํ าแหนงและการพน จาก
ตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๖ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันตออธิการบดีและ
สภาสถาบัน
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภาสถาบันและดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
(๔) ประมวลและประเมิน ความกาวหนาทางวิช าการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
(๕) เสนอแนะตอสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๖) เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรตอสภาสถาบัน
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษตอสภาสถาบัน
(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒
(๙) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) ของ
สถาบันที่มีหนาที่สอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวน
งานดังกลาวตอสภาสถาบัน
(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
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(๑๑) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีหรือสภาสถาบันและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
สถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวย ประธานสภาคณาจารยแ ละ
พนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งมาจากคณาจารยประจําและพนักงานสถาบัน
จํานวน คุ ณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธีการได ม า วาระการดํารงตํ าแหนงและการพน จาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ตลอดจน
การประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๘ สภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
(๒) สรางและสงเสริมความสามัคคีของคณาจารยและพนักงานสถาบัน
(๓) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงาน
สถาบัน
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให มี อ ธิก ารบดี เ ป น ผู บั ง คับ บั ญ ชาสู ง สุด และรั บ ผิ ดชอบการบริห ารงานของ
สถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๐ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
สถาบันจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
รองอธิการบดีนั้น ใหสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๓
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒
(๔) สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน
(๕) สภาสถาบันมีมติวาบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) เปนบุคคลลมละลาย
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๓๒ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป
ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นตาม
หลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
สถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบปในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ
และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่น และไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๓ รองอธิ ก ารบดี แ ละผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ต องสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาหรื อ
เที ยบเท าจากสถาบั น หรื อสถาบัน อุด มศึ กษาอื่ น ที่ส ภาสถาบั น รั บรอง และได ทํา การสอนหรื อ มี
ประสบการณด านการบริหารมาแลว ไมนอยกวาหา ปใ นสถาบัน หรือสถาบัน อุด มศึกษาอื่น ที่สภา
สถาบัน รับรอง หรือมีป ระสบการณ ดานการบริ หารอื่น ตามหลักเกณฑแ ละระยะเวลาที่กําหนดใน
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ข อ บั ง คั บ ของสถาบั น หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง ศาสตราจารย ใ นสถาบั น หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติ ตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดีแ ละผูชวยอธิการบดี ตองมีคุณสมบัติอื่ น
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของสถาบัน ในกิจการทั้งปวง และใหมีอํานาจและหนาที่
ดังนี้
(๑) บริหารกิจ การของสถาบั น ให เปน ไปตามกฎหมาย ขอบั งคับ ระเบีย บและประกาศ
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมิน ผลการดําเนินงานของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
(๓) และ (๔)
(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
และอาจารยพิเศษ
(๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน
(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถาบัน
(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบันตอสภาสถาบัน
(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภาสถาบัน
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันหรือตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่อธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให ร องอธิ ก ารบดี เ ป น ผู
รักษาการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน
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ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรื อ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให น ายกสภาสถาบั น แต ง ตั้ ง ผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๓๒
เปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๖ สถาบันอาจกําหนดใหมีเขตการศึกษาของสถาบันทําหนาที่ตามวัตถุประสงคของ
สถาบัน ในมาตรา ๗ โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาก็ได ทั้งนี้ ตามที่สภาสถาบัน
กําหนด
การจัดระบบการบริหารงานในวิทยาเขตหรือศูน ย การศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๗ ในวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต หรือศูนย
การศึกษาคณะหนึ่ง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่วาระการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา ตลอดจนการ
ประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๓๘ ในส ว นงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ให มี หั ว หน า ส ว นงานเป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสวนงานนั้น
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา อํานาจและหนาที่การพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๓๙ ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง รองหั ว หน า ส ว นงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานนั้น จากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาวและให
อธิการบดีมอี ํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
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เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๔๐ ในสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน
มีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสวนงานนั้น
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงานและการ
จัดระบบบริหารงานในสวนงานดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน
หรือรองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๒ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ
ในสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาที่ใ ดใหผูรักษาการแทนหรือ
ปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนง
นั้นในระหวางรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว
เปนอยางอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๓ ใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๔ ใหส ถาบัน จัด ใหมี การประเมิน สว นงานของสถาบั น เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของสวนงานของสถาบัน
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ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินสวนงานของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๔๕ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวั ด ผลตามหลั ก สู ต รนั้ น ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ ส ภาสถาบั น กํ า หนด
แลวดําเนินการตามมาตรา ๒๖ (๕)
มาตรา ๔๖ สถาบันตองจัดใหมีระบบการประเมินพนักงานสถาบัน ที่มีมาตรฐานและเปน
ธรรม และตองใหโอกาสผูไมผานการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณรวมทั้งตองจัดใหมี
กระบวนการพัฒนาพนักงานสถาบันใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมทั้งดานการปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การอุทธรณ และกระบวนการพัฒนา ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๔๗ ให มี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการบริ ห ารซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยสภาสถาบั น เพื่ อ
ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
องคประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดม า อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผล
การบริหาร ใหเปน ไปตามขอบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ใหมีกรรมการสภาสถาบัน ผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๐ (๒) และผูทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกสถาบันเปนกรรมการประเมินผลการบริหาร
รวมกันแลวเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๘ ให ส ถาบั น วางและรั ก ษาไวซึ่ ง ระบบบั ญ ชี อั น ถูก ต อ งแยกตามส วนงานของ
สถาบัน มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายไดและคาใชจายตามความ
เปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปน
ประจํา
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การบัน ทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
มาตรา ๔๙ ใหสถาบัน จัดทํางบการเงิ น และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ
สถาบันภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของสถาบัน ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๕๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบันและใหทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปบัญชี
มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของสถาบัน เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในสถาบันและเรียกให
สงสรรพสมุดบัญชีแ ละเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของสถาบัน เปนการเพิ่มเติม ไดตามความ
จําเปน
มาตรา ๕๒ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบัน
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
ใหสถาบันเผยแพรรายงานประจําปของปที่สิ้น ไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และ
บัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาและ
แผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๕๓ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ สู ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให
เปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ ย วกั บ สถาบั น เป น การเฉพาะ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาข อ ขั ด แย ง ในการดํ า เนิ น กิ จ การของสถาบั น
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ซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เปนประการใดแลว ใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่อ งที่ส ถาบัน จะต องเสนอไปยังคณะรัฐ มนตรีตามพระราชบั ญญัติ นี้
ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๖
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๕๖ คณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
สภาสถาบัน อาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิช าการที่เรียกชื่ออยางอื่น ดวยก็ได โดยทําเป น
ประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก
ตํ า แหน ง ไปโดยไม มี ค วามผิ ด สภาสถาบั น อาจแต ง ตั้ ง ให เ ป น ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ ในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิได
เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
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คุณสมบัติ หลั กเกณฑแ ละวิธี การแตงตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย พิเศษใหเ ปน ไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๙ สภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปน ผูปฏิบัติงานใน
สถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของสภาวิชาการ
อธิก ารบดีอ าจแตง ตั้ง ผูซึ่ง มีคุ ณ สมบัติ เหมาะสมเปน อาจารยพิ เศษได โดยคํา แนะนํา ของ
หัวหนาสวนงาน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๐ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิ เ ศษ หรือได รับ แตง ตั้งใหดํ ารงตํา แหนงศาสตราจารยเ กียรติคุ ณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิ เศษ ผูช วยศาสตราจารย หรือ ผูชว ยศาสตราจารย พิเ ศษตามพระราชบัญ ญัติ นี้
ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
(๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
(๖) ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
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หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๖๒ สถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในสถาบัน และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น
ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใชอักษร
ยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๖๔ สภาสถาบัน อาจออกขอ บั งคั บกํ าหนดให มีป ระกาศนีย บัต รชั้ น ต าง ๆ และ
อนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ต ออกให แ กผู สํา เร็ จการศึกษาในสาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง
ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๕ สถาบัน มีอํานาจใหปริญญากิต ติม ศักดิ์แ กผูซึ่ง สภาสถาบัน เห็ น วาทรงคุณวุ ฒิ
สมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกผูปฏิบัติงานในสถาบันนายกสภาสถาบันหรือ
กรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
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ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๖๖ สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัต ร และอาจกํ าหนดใหมีครุย ประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหน ง
กรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๗ สถาบันอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวน
งานของสถาบันก็ได โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรื อ การใช สิ่ ง ดั ง กล า วที่
มิใชเพื่อประโยชนของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๖๘ สถาบั น อาจกํ า หนดให มี เ ครื่ องแบบ เครื่ อ งหมาย หรื อเครื่ อ งแตง กายของ
นักศึกษาหรือพนักงานสถาบันก็ได โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู ใ ดใช ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและพนักงานสถาบัน โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวย
ประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตน
มีสิทธิที่จะใช หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๗๐ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงาน
ของสถาบัน ไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ปลอม หรือทํา
เลียนแบบ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงานของ
สถาบัน ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปน ผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหล งโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเปนของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒ ใหน ายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใ นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวา
จะไดมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จภารกิจหรือสภาสถาบันมีม ติเปน
อยางอื่น
มาตรา ๗๓ ใหประธานสภาคณาจารยสถาบันและสมาชิกสภาคณาจารยสถาบันของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใ นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานและกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน จนกวาจะไดมาซึ่งสภา
คณาจารยและพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๔ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา หัวหนาศูนยของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ
ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของสถาบันตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานสถาบัน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ และให ส ถาบั น
ดําเนินการบรรจุเปนพนักงานสถาบันในทันที
ให นํา ความในวรรคหนึ่ งมาใช บัง คั บกั บ ผูดํ า รงตํา แหน ง รองอธิ การบดี ผู ชว ยอธิ ก ารบดี
รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
โดยอนุโลม
หากผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิไดแ สดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายใน
กําหนดเวลา ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว และใหนําความในมาตรา ๗๙
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๗๕ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามมาตรา ๓๑ และหัวหนาสวนงาน
ตามมาตรา ๓๘ ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดวย
มาตรา ๗๖ ใหสวนราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี และสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีอยูในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงอยูตอไป จนกวาจะไดจัดตั้งสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๗ ใหบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการและพนักงาน
สถาบัน ของสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล าเจ าคุณ ทหารลาดกระบั งตามพระราชบัญญั ติสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา พระนครเหนื อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน ขาราชการ ลูกจ างของสวนราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ โดยถือวาการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานราชการดังกลาว เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่
ในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานราชการ แลวแตกรณี
สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนง
อื่น ใดของข าราชการตามวรรคหนึ่ งใหเ ป น ไปตามกฎหมายว าด วยระเบีย บข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา
สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง
ให ถื อ ว า สถาบั น เป น ส ว นราชการและให ข า ราชการและลู ก จ า งของส ว นราชการดั ง กล า วรั บ
เงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทน และเงิน อื่นผานสถาบัน โดยเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน
งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงิน เดือ นและคาจางประจํา ประโยชนตอบแทนและเงินอื่น ที่เกี่ยวของ
และใหนํากฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ
แลวแตกรณี
ในกรณีที่การนํากฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึก ษาหรือ ระเบีย บกระทรวงการคลังวา ดวยลูก จางของ
สวนราชการมาใชบังคับแตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับได
ดวยเหตุใด ๆ ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในสวนที่ไมอาจนํา
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ดังกลาวมาใชบังคับไดเปนไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่มีตําแหนงขาราชการ และลูกจางของสวนราชการของสถาบันวางลง
ไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น และใหโอน
อัตราตําแหนงและเงิน งบประมาณแผน ดิน ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงินเดือนและคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของสถาบัน และ
ใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ
มาตรา ๗๙ ขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ ตามมาตรา ๗๗ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ า งของสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหสถาบันดําเนินการ
บรรจุเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ า งของสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อสถาบันไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดใหบรรจุเปน
พนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ า งของสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อสถาบันไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่สถาบัน กําหนด ใหรับเขา
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงาน
สถาบันหรือลูกจางของสถาบัน ก็ใหบรรจุได
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(๔) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ า งของสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถาสถาบันเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะเปน
ประโยชนตอสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได ใหดําเนินการตามขอบังคับของสถาบัน
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน และเมื่อไดยื่นแสดงเจตนา
แลวจะถอนมิได
มาตรา ๘๐ ผูซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๙ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวา
เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชน ต อบแทนอย า งอื่ น ที่ เ คยได รั บ อยู ก อ นเข า เป น พนั ก งาน
สถาบันหรือลูกจางของสถาบัน
มาตรา ๘๑ ขาราชการซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๙
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแต
วันที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบัน
ลูกจางของสวนราชการซึ่งสถาบัน รับเขาเปน พนักงานสถาบัน หรือลูกจางของสถาบัน ตาม
มาตรา ๗๙ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงและใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแ มจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชน นี้ใหถือวาเปน ขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการจากทางราชการเชน เดียวกับผูไ ดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุน บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
มาตรา ๘๒ ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๕ ใหสภาสถาบันตามมาตรา ๗๒
หรือ คณะกรรมการที่ สภาสถาบั น มอบหมายทํา หน าที่ สภาวิช าการจนกวา จะไดมี สภาวิช าการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ และขอบังคับ
เกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๕ ใหนําขอบังคับวาดวยการประชุมของสภาสถาบันซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘
และใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๓ ใหกรรมการในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสํานัก หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวใหม
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๔ ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ศาสตราจารย ศาสตราจารย พิ เ ศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย พิเ ศษ ผูช วยศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารย พิเ ศษ และอาจารย ข องสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยตามพระราชบัญญัตินี้
และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว คงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปน อาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของสถาบันตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับการ
แตงตั้ง
มาตรา ๘๕ ในระหว างที่ยัง มีข าราชการและลูกจ างของสว นราชการตามมาตรา ๗๗
เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาวมี
สวนรวมในกิจการสภาคณาจารยและพนักงาน โดยเทาเทียมกับพนักงานสถาบันดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๘๖ ใหออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่งใหนําพระราชกฤษฎีกา
กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปน
อิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

