
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
สถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันราชภัฏขึ้นแทนวิทยาลัยครู 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ู(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
มาตรา ๔  ใหวิทยาลัยครูที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิวิทยาลัยครูพ.ศ. ๒๕๑๘  เปน

สถาบันราชภัฏตามพระราชบญัญัตินี ้
 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สถาบนั” หมายความวา  สถาบันราชภัฏแตละแหง 
“คณะกรรมการสภาสถาบัน” หมายความวา  คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 
“สภาประจําสถาบัน” หมายความวา  สภาประจําสถาบันราชภัฏแตละแหง 

                                                           
๑ รก.๒๕๓๘/๔ก/๑/๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“สํานักงาน” หมายความวา  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

มีอํานาจออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงค
ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

ใหสถาบันเปนสวนราชการในสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ 
 
มาตรา ๘  การจัดตั้งสถาบัน  การรวมสถาบัน การยุบเลิกสถาบันการเปลี่ยนชื่อตอทาย

สถาบนั และการยกฐานะสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเปนสถาบันตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภาสถาบัน และใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ถามีกิจการใดอันอยูในวัตถุประสงคของสถาบันตั้งแตสองสถาบันขึ้นไปที่จะ
รวมกันทําเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการและการพัฒนาการศึกษาของสถาบันใหจัดตั้งองคกรขึ้นเปน
กลุมสถาบันเพื่อดําเนินกิจการดังกลาวได  ท้ังนี ้ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

การจดัต้ังและการยุบเลิกกลุมสถาบนั ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภา
สถาบนั 

การเลือกประธานกลุมสถาบันและกรรมการกลุมสถาบัน วาระของประธานกลุมสถาบัน
และกรรมการกลุมสถาบัน และระเบียบการดําเนินกิจการของกลุมสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับของ
คณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๑๐  สถาบันอาจแบงสวนราชการ ดังน้ี 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๓) คณะ 
(๔) สํานักวิจัย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
สวนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเทียบเทากองสํานักงานอธิการบดีอาจแบงเปนฝายหรือ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาฝาย 
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะอาจแบงเปนสํานักงานเลขานุการหรือภาควิชา 
สํานักวิจัยและหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจแบงเปนสํานักงาน

เลขานุการฝาย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาฝาย 
 

มาตรา ๑๑  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สํานักวิจัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจนการแบงสวนราชการใน
สวนราชการดังกลาว ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

มาตรา ๑๒  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันจะรับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปรญิญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด
ชั้นหนึ่งแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให
เปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน และใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

การควบคุมสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่เขาสมทบในสถาบันใหเปนไปตาม
ขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๑๓  ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสํานักงานตามท่ี
เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของสถาบัน ท้ังนี ้โดยแยกเปนพิเศษจากงบประมาณ เพื่อการอื่นของ
สํานักงาน 

นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สํานักงานอาจมีรายไดและทรัพยสิน ดังน้ี 
(๑) เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่สถาบันแตละแหงไดรับจากการดําเนิน

กิจการของสถาบัน 
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุที่สํานักงานปกครองดูแล หรอื

ใชประโยชนเพื่อการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงานหรือสถาบันเพื่อใชในการดําเนินกิจการ

ของสถาบัน 
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่นที่ใหแกสํานักงานหรือสถาบันเพื่อใชในการ

ดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอื่น ๆ 
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของสํานักงานที่มีไวเพื่อการดําเนินกิจการของสถาบันทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่
ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่นตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รายไดที่สํานักงานไดรับจากการดําเนินกิจการของสถาบันแตละแหงไมเปนรายไดที่ตอง
นําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 

มาตรา ๑๔  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยมีผูยกใหแกสํานักงานเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินหรือทรัพยสินที่มีผู
อุทิศใหแกสํานักงานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบันตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไม
ถือเปนที่ราชพัสด ุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
 

มาตรา ๑๕  บรรดารายไดและทรัพยสินที่สํานักงานไดมาเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการของสถาบันแหงใด หรือไดมาเนื่องจากการดําเนินกิจการของสถาบันแหงใด สํานักงานจะตอง
จัดสรรเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบันแหงนั้น 

การจัดสรรรายไดและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหอยูภายในขอบวัตถุประสงคของสถาบัน
ตามมาตรา ๗ และเง่ือนไขท่ีผูใหกําหนดไว  ท้ังนี ้ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๑๖  การจัดการรายไดและทรัพยสินท่ีสถาบันไดรับจัดสรรตาม 
มาตรา ๑๕ ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบันและเงื่อนไขที่ผูใหกําหนดไว 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินกิจการ 
   

 
มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการสภาสถาบัน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
(๒) รองประธานกรรมการสภาสถาบัน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) กรรมการสภาสถาบันแปดคน ซึ่งเลือกจากอธิการบดีของสถาบัน 
(๔) กรรมการสภาสถาบันแปดคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของสถาบัน 
(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิสิบหกคน ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงต้ังจากบุคคลภายนอก โดยคําแนะนําของประธานกรรมการสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม 
(๒) (๓) และ (๔) 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการสภาสถาบัน รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูลและกิจการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คุณสมบัติของผูรับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม 
(๓) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๑๘  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๕)มีวาระอยูในตําแหนง
สองป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหมอีกได 

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงสองป และอาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

 
มาตรา ๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการสภาสถาบัน

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น ๆ 
ในกรณีท่ีกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงกอนวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

ฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังหรือผู
ซึ่งไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภาสถาบนัอ่ืนข้ึนใหม ให
กรรมการสภาสถาบันซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหมแลว 

ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมเกินเกาสิบวัน 
คณะกรรมการสภาสถาบันจะไมดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือเลือกกรรมการสภา
สถาบันขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 
 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการสภาสถาบันมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) วางนโยบายและกํากับแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การผลิตคร ูและการสงเสริมวิทยฐานะของครู 

(๒) วางระเบียบและออกขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสถาบันและอาจ
มอบใหสถาบันแตละแหงเปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสถาบันนั้น ๆ เปนเรื่อง ๆ ไปได 

(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๑ 
รวมทั้งการแบงสวนราชการในสวนราชการดังกลาว 

(๔) อนุมัติการรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในสถาบันหรือการ
ยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกลาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบัน การรวมสถาบัน การยกเลิกสถาบัน การ
เปลี่ยนชื่อสถาบัน การยกฐานะสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเปนสถาบันและการรวมกลุม
สถาบนั 

(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน 
(๗) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการเปดสอนของสถาบัน และติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถาบัน 
(๘) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เกี่ยวกับการแตงตั้งการถอด

ถอนและการพนจากตําแหนงของนายกสภาประจําสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒ ิอธิการบดี 
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ 

(๙) แตงตั้งประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบด ี
ผูอํานวยการสํานักวิจัย หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษและใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวพนจากตําแหนง 

(๑๐) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณแผนดินของสถาบัน วางระเบียบและออก
ขอบังคับเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินของสถาบัน 

(๑๑) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการศึกษา การฝกหัดคร ูและปญหาทางการศึกษาอื่น 
ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการหารือ 

(๑๒) พิจารณากําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณของคณะกรรมการสภาสถาบันและ
เห็นชอบการกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณของสถาบัน 

(๑๓) แตงต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

(๑๔) สงเสรมิ สนบัสนนุ และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของสถาบัน 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันของสถาบัน 

(๑๕) มีอํานาจหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันท่ีมิไดระบุใหเปนอํานาจและหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ 
 

มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการสภาสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ
คณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๒๒  ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสภาสถาบันแตงตั้ง 
(๒) กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยหน่ึงคน และ

เลขาธิการ 
(๓) กรรมการสภาวิชาการแปดคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของสถาบัน 
(๔) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิสิบคน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกโดย

คําแนะนําของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ (๓) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

คุณสมบัติของผูรับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม 
(๓) ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

ใหประธานสภาวิชาการแตงตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการโดย
คําแนะนําของเลขาธิการ 
 

มาตรา ๒๓  ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใน
ตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๒ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงสองป และอาจไดรับ
เลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 

มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๓ประธานสภาวิชาการ
และกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการในประเภท

นั้น ๆ 
ในกรณีท่ีประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๒ (๓) หรอื (๔) 

พนจากตําแหนงกอนวาระ และไดมีการแตงตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซ่ึงไดรับ
แตงตั้งหรือผูซึ่งไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) 
พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ังหรือเลือกผูดํารงตําแหนงข้ึนใหม ใหประธานสภาวิชาการหรือ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งประธานสภาวิชาการ
หรือกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๒  (๔)  หรือไดมีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ข้ึนใหมแลว 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๒ (๓) หรอื (๔) พนจากตําแหนงกอนครบ
วาระไมเกินเกาสิบวัน คณะกรรมการสภาสถาบันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการ
สภาวิชาการขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 
 

มาตรา ๒๕  สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการสภาสถาบันในเรื่องเกี่ยวกับ

วิชาการของสถาบัน 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปด การรวม การยกเลิกสาขาวิชาของสถาบัน รวมท้ัง

การเปดสอนในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีตอคณะกรรมการสภาสถาบัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) เสนอวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตคร ูและการสงเสรมิ
วิทยฐานะครูเจริญยิ่งขึ้น 

(๔) แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
 

มาตรา ๒๖  การประชุมของสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภา
สถาบนั 
 

มาตรา ๒๗  ในสถาบันแตละแหงใหมีสภาประจําสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) นายกสภาประจําสถาบัน ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 
(๒) อุปนายกสภาประจําสถาบัน ไดแก อธิการบดี 
(๓) กรรมการสภาประจําสถาบันสามคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

คณบด ีผูอํานวยการสํานักวิจัย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(๔) กรรมการสภาประจําสถาบันสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในสถาบัน 
(๕) กรรมการสภาประจําสถาบันผูทรงคุณวุฒิแปดคน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกโดย

คําแนะนําของนายกสภาประจําสถาบัน อุปนายกสภาประจําสถาบัน และกรรมการสภาประจําสถาบันตาม 
(๓) และ (๔) 

ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันและ

กรรมการสภาประจําสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
คุณสมบัติของผูรับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภาประจํา

สถาบันตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๒๘  นายกสภาประจําสถาบันและกรรมการสภาประจําสถาบันผูทรงคุณวุฒิมีวาระ
อยูในตําแหนงสองป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง หรืออาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

กรรมการสภาประจําสถาบันตามมาตรา ๒๗ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงสองป 
และอาจไดรับเลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 

มาตรา ๒๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๘ นายกสภาประจํา
สถาบันและกรรมการสภาประจําสถาบันตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภาประจําสถาบันหรือกรรมการสภาประจําสถาบัน

ในประเภทนั้น ๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่นายกสภาประจําสถาบันหรือกรรมการสภาประจําสถาบันตามมาตรา ๒๗ (๓) 
(๔) หรอื (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรือไดมีการเลือก
หรือไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังหรือผูซ่ึงไดรับ
เลือก หรือผูซ่ึงไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่นายกสภาประจําสถาบันหรือกรรมการสภาประจําสถาบันตามมาตรา ๒๗ (๓) 
(๔) หรอื (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรือเลือก หรอื
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงขึ้นใหม ใหนายกสภาประจําสถาบนัหรือกรรมการสภาประจําสถาบันซึ่งพนจาก
ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภาประจําสถาบัน หรอื
ไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาประจําสถาบันตามมาตรา ๒๗ (๕) หรือไดมีการเลือกกรรมการสภาประจํา
สถาบันตามมาตรา ๒๗ (๓) และ (๔) ข้ึนใหมแลว  ในกรณีท่ีกรรมการสภาประจาํสถาบัน
ตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระไมเกินเกาสิบวัน สภาประจําสถาบันจะ
ไมดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกหรือใหมีการแตงตั้งกรรมการสภาประจําสถาบันขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 
 

มาตรา ๓๐  สภาประจําสถาบันมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) กํากับดูแลใหสถาบันปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันตามท่ีคณะกรรมการ

สภาสถาบันกําหนด 
(๒) วางระเบียบและออกขอบังคับของสถาบัน ท้ังนี ้โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับ

ของคณะกรรมการสภาสถาบัน รวมท้ังวางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามท่ีคณะกรรมการสภาสถาบัน
มอบหมาย 

(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๑ 
รวมทั้งการแบงสวนราชการในสวนราชการดังกลาว ตอคณะกรรมการสภาสถาบัน 

(๔) พิจารณาเสนอการรบัสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในสถาบันหรือ
การยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกลาวตอคณะกรรมการสภาสถาบัน 

(๕) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอนของสถาบันใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการสภาสถาบันกําหนด 

(๖) พัฒนางานดานวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศกึษาของสถาบัน 
(๗) อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนปุริญญา และประกาศนียบัตร 
(๘) แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองคณบดี  รองผูอํานวยการสํานักวิจัย 

และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวพนจาก
ตําแหนง 

(๙) สรรหาบุคคลเสนอตอคณะกรรมการสภาสถาบันใหดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภาประจําสถาบันและอธิการบด ี

(๑๐) เสนอการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอคณะกรรมการสภาสถาบัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑๑) พิจารณางบประมาณประจําปที่เปนเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบัน 

(๑๒) อนุมัติงบประมาณประจําปจากรายไดของสถาบันนอกจากที่กําหนดไวใน
งบประมาณแผนดิน 

(๑๓) พิจารณารายงานการรับจายเงินในรอบปและรายงานการดําเนินกิจการของสถาบัน 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสภาสถาบันทราบ 

(๑๔) ใหคําปรึกษาและใหความเห็นในกิจการของสถาบัน 
(๑๕) แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ 

อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาประจําสถาบัน 
 
มาตรา ๓๑  การประชุมของสภาประจําสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการ

สภาสถาบัน 
 

มาตรา ๓๒  ในสถาบันแตละแหง ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานทั้งปวงของสถาบัน และจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรอืมีท้ังรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดี คนหนึง่หรอืหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 
 

มาตรา ๓๓ ใหอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการของ
สถาบนั และอธิการบดีจะมอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๓๔  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหอธิการบดีเปนผูแทนสํานักงานใน

กิจการของสถาบัน ท้ังน้ี ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๓๕  อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสภาสถาบัน จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ 

อธิการบดีมีวาระอยูในตําแหนงสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหมอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

รองอธิการบดี ใหคณะกรรมการสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจาก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ 

ผูชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

คณะกรรมการสภาสถาบันรบัรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบรหิารในสถาบันหรือ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรองมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองปหรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาบันหรือในสภาประจําสถาบันหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป หรอื 

(๒) ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
คณะกรรมการสภาสถาบันรบัรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบรหิารในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรองมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่ปหรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาบันหรือในสภาประจําสถาบันหรือในสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่ป 
 

มาตรา ๓๗  ผูชวยอธิการบดีตองไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการสภาสถาบันรบัรอง 
 

มาตรา ๓๘  อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทาง

ราชการ ของคณะกรรมการสภาสถาบัน และของสถาบัน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยสินอื่นของสถาบันให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ ขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน และ
ขอบังคับของสถาบัน 

(๓) เปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป 
(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสถาบันเพื่อเสนอตอสภาประจํา

สถาบนั 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของสถาบัน หรือตามที่สภาประจําสถาบัน

มอบหมาย 
 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
เปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมายใหรองอธิการบดีซึ่งมีผูอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรค
หนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกสภาประจําสถาบันแตงตั้งกรรมการสภาประจําสถาบันคน
ใดคนหนึ่งตามมาตรา ๒๗ (๓) เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีและรายงานใหคณะกรรมการสภา
สถาบันทราบ 

 
มาตรา ๔๐  ในสํานักงานอธิการบดี ใหมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปน

ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของสํานักงานอธิการบดี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ
หรือบัณฑิตวิทยาลัย 

ในสํานักวิจัย ใหมีผูอํานวยการสํานักวิจัยเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
สํานักวิจัย 

ในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงานนั้น 

ในสํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สํานักวิจัย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จะใหมีรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ีรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานักวิจัย 
หรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี คนหนึง่หรอืหลายคน
เพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานักวิจัยหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได 
 

มาตรา ๔๑  สถาบันท่ีไดมีการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สํานักวิจัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนราชการนั้น และจะใหมีรองหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ คน
หนึ่งหรือหลายคนเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่หัวหนาสวนราชการนั้นมอบหมายก็ได ทั้งนี ้ใหอธิการบดี
แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 
 

มาตรา ๔๒  คณบดีนั้น ใหคณะกรรมการสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาประจํา
สถาบันจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ 

คณบดีมีวาระอยูในตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน
สองวาระติดตอกันมิได 

รองคณบดีนั้น ใหสภาประจําสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากบุคคลผูมี
คุณสมบติัตามมาตรา ๔๓ 

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
 

มาตรา ๔๓  คณบดีและรองคณบดีตองไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจาก
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอน หรอืมี
ประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามป 
 

มาตรา ๔๔  คุณสมบัติของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักวิจัย และหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๕  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจัย หรอืหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะนั้น ใหคณะกรรมการสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาประจําสถาบันจากบคุคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจัย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีวาระอยูในตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองผูอํานวยการสํานักวิจัย หรือรองหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหสภาประจําสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจัย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ 

เม่ือผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจัย หรือหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะพนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รอง
ผูอํานวยการสํานักวิจัย หรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พนจาก
ตําแหนงดวย 

การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิจัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

 
มาตรา ๔๖  ผูดํารงตําแหนงอธิการบด ีรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ หัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จะดํารง
ตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีก
หนึง่ตําแหนงก็ได แตตองไมเกินหกเดือน 

 
มาตรา ๔๗  วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอธิการบด ีผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานักวิจัย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

หมวด ๓ 
คณาจารย 

   
 

มาตรา ๔๘  คณาจารยประจําในสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาตราจารย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) อาจารย 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ตองมีคุณวุฒิความสามารถทางการ

สอน และผลงานทางวิชาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู
อาจารยตองไดรับปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน 
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๔๙  ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูซึ่ง
เปนหรือเคยเปนอาจารยพิเศษในวิชาท่ีผูนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สภาสถาบัน 

หลักเกณฑในการแตงตั้งและคุณสมบัติของศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการสภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปน
คณาจารยประจําในสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

สถาบันอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําในสถาบันเปน
อาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และคุณสมบัติของรองศาสตราจารยพิเศษผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

 
มาตรา ๕๑  ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ และ

พนจากหนาท่ีในสถาบันไปแลว คณะกรรมการสภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณใน
วิชาที่ศาสตราจารยนั้นมีความเชี่ยวชาญได 

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
คณะกรรมการสภาสถาบัน 

 
มาตรา ๕๒  ใหผูเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชช่ือ
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ 
ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได
ตลอดไป 
 

หมวด ๔ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

   
 

มาตรา ๕๓  ปริญญามีสามชั้นคือ 
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตร ี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ. 

 
มาตรา ๕๔  สถาบันมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบันได 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  คณะกรรมการสภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยมได 
 

มาตรา ๕๖  คณะกรรมการสภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดไดดังนี ้

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว 

(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
กอนถึงขั้นไดรับปริญญาตร ี

(๓) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 

มาตรา ๕๗  สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสถาบันเห็นวา 
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
สถาบนั นายกสภาประจําสถาบัน กรรมการสภาประจาํสถาบันในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได 

ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ ์และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๕๘  คณะกรรมการสภาสถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
เปนเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรอื
ประกาศนียบัตรได และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงประธานกรรมการสภาสถาบัน รองประธาน
กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน นายกสภาประจําสถาบัน กรรมการสภาประจําสถาบัน และ
ครุยประจําตําแหนงคณาจารยประจําในสถาบันได 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

มาตรา ๕๙  คณะกรรมการสภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณของคณะกรรมการสภาสถาบัน หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณของสถาบันไดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

สภาประจําสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแตง
กายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๐  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เคร่ืองหมายของ

สถาบนั เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษา โดยไมมีสิทธิท่ีจะใช หรือแสดงดวยประการ
ใด ๆ วาตนมีตําแหนง ปริญญา ประกาศนียบัตรบณัฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสถาบัน โดย
ท่ีตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิท่ีจะใช หรอืมีตําแหนง หรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดใช ปลอม เลียน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณของคณะกรรมการสภาสถาบัน หรือ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณของสถาบัน ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ หรือทําใหปรากฏที่วัตถุ
หรือสินคาใด ๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาสถาบันหรือสถาบัน แลวแตกรณี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๑  ในระยะเริ่มแรกใหคณะกรรมการสภาสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เปนประธานกรรมการสภาสถาบัน 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการสภาสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาการฝกหัดครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ เปนกรรมการสภาสถาบัน 

(๔) เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนกรรมการและเลขานุการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) ปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๖๒  ในระยะเริ่มแรกใหสภาประจําสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ หรือรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏที่เลขาธิการสภา

สถาบันราชภัฏมอบหมาย เปนนายกสภาประจําสถาบัน 
(๒) อธิการผูดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุปนายกสภาประจํา

สถาบนั 
(๓) กรรมการประจําวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๙ (๒) (๓) ๔)และ (๕) ซ่ึง
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนกรรมการสภาประจําสถาบัน 

(๔) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 
ท้ังน้ี ใหนายกสภาประจําสถาบันและกรรมการสภาประจาํสถาบันตามวรรคหนึ่งปฏิบัติ

หนาที่ไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภาประจําสถาบันหรืออธิการบดีหรือไดมี
การเลือกหรือไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาประจําสถาบนัตามพระราชบัญญัตินี ้ซ่ึงตองไมเกินหน่ึงรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๓  ใหกลุมวิทยาลัยครูที่ดําเนินกิจการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน

กลุมสถาบันตามมาตรา ๙ และใหกรรมการในคณะกรรมการกลุมวิทยาลัยครูตามขอบังคับสภาการฝกหัด
คร ูซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการจัดตั้ง
กลุมสถาบันขึ้นใหมตามขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน ตามพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๔  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดํารง

ตําแหนงตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี ้ซ่ึงตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาผูดํารงตําแหนงอธิการจะพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๕  การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามมาตรา ๓๕ 
หรือคณบดีตามมาตรา ๔๒ ใหนับวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติ

นี้เปนวาระแรก 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๖  ใหสํานักงานอธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนสํานักงานอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๖๗  ใหคณะวิชาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ู(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนคณะตามพระราชบัญญัตนิี้ และใหผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาคณะวิชาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับเปนคณบดีตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหคณบดีตามวรรคหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณบดีตามพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาคณะวิชาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนรอง
คณบดีตามพระราชบัญญัตินี ้และใหดํารงตําแหนงไปจนกวาผูดํารงตําแหนงคณบดีจะพนจากตําแหนง 
 

มาตรา ๖๘  ใหหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อสงเสริมวิชาการตามพระราชบญัญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ เปน
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อสงเสริมวิชาการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะมีการแตงตั้งหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๖๙  ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย และอาจารยพิเศษของวิทยาลัยครูอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารย อาจารย และอาจารยพิเศษ แลวแตกรณี ตอไปตามพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๗๐  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงหลักสูตรและสิทธิ
ของผูซึ่งไดรับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และหลักฐานแสดงผลการศึกษาอืน่ของวิทยาลัยครู
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๑  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบหรือขอบังคับของสภาการฝกหัดครูและระเบียบหรือขอบังคับของ
วิทยาลัยครูท่ีใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ "เนื่องจากวิทยาลัยครูที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๑๘ ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชวา "สถาบันราชภัฏ" ประกอบกับในปจจุบันวิทยาลัยครูไดใหการศึกษาสาขาวิชาอื่น
นอกเหนือจากการใหการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา  นอกจากนี ้สมควรใหสถาบันราชภัฏมีความอิสระ
และความคลองตัว ทั้งในดานการดําเนินการของสถาบันและเปดสอนในระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญญา
ตรีได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี"้ 
 

สุรินทร / แกไข 
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

 


