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พระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น เทคโนโลยี จิ ต รลดา
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน
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“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชํานาญในการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรม
พัฒ นาบุคลากร พัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม ปลูกฝัง
ให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย
มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้สถาบันคํานึงถึง
(๑) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
มาตรา ๘ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานสถาบัน
(๒) คณะ
(๓) วิทยาลัย
(๔) สํานัก
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สถาบั น อาจให้ มี ส่ ว นงานที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ สํ า นั ก
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้ทําเป็นประกาศ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้ง และการรวมส่วนงาน ให้กําหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบในสถาบันได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของสถาบันและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุ มสถานศึ กษาชั้ นสู งหรื อสถาบั นอื่ นที่ เข้ าสมทบในสถาบั น ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บ
ของสถาบัน
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๒ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
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มาตรา ๑๓ สถาบั น มี ห น้ าที่ แ ละอํ านาจกระทํ าการต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๖ หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จําหน่าย
และแลกเปลี่ยน หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่ อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิท ธิ์
มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน และ
จําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือ
อุทิศให้
การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในหน้าที่
และอํานาจของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๗) กํ า หนดค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า ตอบแทนพิ เศษ รวมทั้ ง สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในข้อบังคับของสถาบัน
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
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(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน หรือ
นําผลการค้นคว้าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
มาตรา ๑๔ รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนที่มูลนิธิหรือองค์กรอื่นจัดสรรให้
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๕) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๖) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๙) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับ
ค่ าใช้ จ่ ายที่ จํ าเป็ น ในการดํ าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น และการพั ฒ นาสถาบั น เพื่ อ ประกั น
คุณภาพการศึกษา
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถาบัน
และค่ า ภาระต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสม และสถาบั น ไม่ ส ามารถหาเงิน จากแหล่ งอื่ น ได้ รั ฐ บาลพึ งจั ด สรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจําเป็นของสถาบัน
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ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันในสัดส่วน
เดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันด้วย
มาตรา ๑๕ สถาบันต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จการศึกษาไม่เกินชั้นปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๑๖ บรรดาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ถาบั น ได้ มาโดยมี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ หรื อ ซื้ อ ด้ วยเงิ น รายได้
ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาโดยทางอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้ง
การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้
กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพ ย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๖
เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ส ถาบั น จะต้ อ งจั ด การตามเงื่อ นไขที่ ผู้ อุ ทิ ศ กํ า หนดไว้ แ ละ
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สถาบัน
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) อธิการบดี
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(๓) กรรมการสภาสถาบันจํานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒)
(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภาสถาบัน และ
ให้อุปนายกสภาสถาบันทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่ อไม่ มี ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งอุ ปนายกสภาสถาบั น ให้ สภาสถาบั นเลือกกรรมการสภาสถาบั นผู้ทรงคุ ณวุฒิ
คนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๓) มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) และ (๕)
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕)
ว่างลงไม่ ว่าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ ดํ าเนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ งนายกสภาสถาบั น หรือ กรรมการสภาสถาบั น
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕) แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบัน
เท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบั น หรือกรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕)
พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ และได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง หรื อ ได้ เลื อ กให้ ผู้ ใ ด
ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบั น หรือกรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕)
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) ขึ้นใหม่
ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕) ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง นายกสภาสถาบั น หรือ กรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) หรือได้เลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) ขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และ
อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
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(๑) กําหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบัน และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน
และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับส่วนงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๖) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและยกเลิกการสมทบ
(๗) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม และยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น
(๘) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของสถาบันและ
ที่สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๐) พิ จ ารณาดํ าเนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง และพิ จ ารณาถอดถอน
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งทางวิช าการที่ เรีย กชื่ อ อย่ างอื่ น
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหั วหน้ าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)
และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
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(๑๔) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น
(๑๕) อนุ มัติก ารกู้ยืม เงิน การให้ กู้ยืม เงิน การถือ หุ้ น การเข้าเป็ น หุ้ น ส่วน การลงทุ น หรือ
การร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๓ (๕)
(๑๖) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑๑)
(๑๗) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘
(๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ให้ มี ส ภาวิช าการ ประกอบด้ วย กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๙ (๕)
ซึ่งเลือกโดยสภาสถาบันเป็นประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาวิชาการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
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(๓) เสนอแนะการรั บ เข้ าสมทบหรื อ การยกเลิ ก การสมทบ และการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มหรื อ
ดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นต่อสภาสถาบัน
(๔) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภาสถาบัน
(๕) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาสถาบันในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของสถาบัน
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภาสถาบัน
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภาวิชาการ
(๘) รายงานการดําเนินงานต่อสภาสถาบันไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
(๙) เสนอแนะและให้ คํ าปรึก ษาแก่ ส ภาสถาบั น หรือ อธิก ารบดี และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓)
(๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
โดยคําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ต่อสภาสถาบัน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
หรืออธิการบดีมอบหมาย
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(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย หรือที่มิได้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อํานาจของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๗) ให้ คํ าปรึก ษาและข้ อ แนะนํ าแก่ อ ธิก ารบดี และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ ส ภาสถาบั น หรือ
อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๘ การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย และอาจมีผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๓๐ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
รองอธิการบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
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(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบัน
กําหนดตามมาตรา ๔๕
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
มาตรา ๓๒ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๓ อธิก ารบดี เป็ น ผู้ แ ทนของสถาบั น ในกิ จการทั้ งปวง และให้ มี ห น้ าที่ แ ละอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งมติของสภาสถาบัน
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(๓) แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘
วรรคสอง หรือให้ผู้ช่วยอธิการบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง
(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ดําเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
(๕) จัดทํ าแผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติก ารตามระยะเวลาที่ สภาสถาบั น กําหนด รวมทั้ งให้ มี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
(๖) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบัน
(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันด้านต่าง ๆ และรายงานประจําปีของสถาบัน
ต่อสภาสถาบัน
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของสถาบั น หรื อ
ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่งและวรรคสาม เป็นผู้รักษาการแทน
มาตรา ๓๕ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๘ (๑) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๓๖ ในส่ วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ให้ มี หั วหน้ า
ส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้า
ส่วนงานตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
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ชื่อตําแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หน้าที่และอํานาจ
และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่ง ให้รองหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๓๗ หั วหน้ า ส่ วนงานและรองหั ว หน้ าส่ ว นงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และ
มาตรา ๘ วรรคสอง ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒)
(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ กํ า หนด
ในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๘ ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง อาจให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อทําหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นได้
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และหน้าที่และอํานาจของกรรมการประจําส่วนงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และ
รองหัวหน้าส่วนงาน จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งตามวรรคหนึ่ งอยู่ หนึ่ งตํ าแหน่ งแล้ ว ให้ รั กษาการแทนตํ าแหน่ งอื่ นได้ อี กเพี ยง
หนึ่งตําแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
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ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
หรือกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอํานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๒ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘
วรรคสอง ที่จัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมิน
ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบันและประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี
การดําเนินการตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ
รายงานตามวรรคหนึ่งให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
ส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย
มาตรา ๔๓ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล
ตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกําหนด แล้วรายงานสภาสถาบัน
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๔๔ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบัน
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการ และหน้าที่และอํานาจ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
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ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ให้มี
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๔๕ ให้ ส ภาสถาบั น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี และ
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๖ ให้ อ ธิ การบดี จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ฏิ บั ติ งานในสถาบั น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๗ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มี
การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๘ ให้สถาบันจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของสถาบัน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๔๙ ให้ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง สภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี
มาตรา ๕๐ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อํ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
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มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ส อบบั ญ ชีจัดทํ ารายงานผลการสอบบัญ ชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบั น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้ ส ถาบั น เผยแพร่รายงานประจําปี ของปี ที่ สิ้น ไปนั้ น แสดงบั ญ ชีงบดุล บั ญ ชีทํ าการ และ
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญ ชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและ
แผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๕๒ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ สู ง ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับและดูแล
มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่ อส่ วนรวม ให้ รั ฐมนตรี เสนอคณะรั ฐมนตรี พิ จารณา เมื่ อคณะรั ฐมนตรี วิ นิ จฉั ยเป็ น ประการใดแล้ ว
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๔ บรรดาเรื่ อ งที่ ส ถาบั น จะต้ อ งเสนอไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หมวด ๖
ตําแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรา ๕๕ คณาจารย์ประจําของสถาบันมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
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สภาสถาบันอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ โดยทําเป็นประกาศของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๖ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น
คณาจารย์ประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เศษ ให้ เป็ น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์ ซึ่ งมี ความรู้ ความสามารถและความชํ านาญเป็ นพิ เศษ และพ้ นจาก
ตํ าแหน่ งไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภาสถาบั น อาจแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ในสาขาวิ ช าที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๘ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของ
สถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของสถาบันเป็น
อาจารย์พิเศษได้ โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) หรือมาตรา ๘ วรรคสอง
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๙ บุ ค คลใดได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ ารงตํ า แหน่ งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ า แหน่ งศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือ ตํ าแหน่ งทางวิช าการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คํานําหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
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(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๐ สภาสถาบันอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาชีพได้ โดยทําเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาชีพ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๖๒ สถาบั น มี อํ านาจให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รชั้ น หนึ่ งชั้ น ใด
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
ขององค์การระหว่างประเทศ
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๖๓ สภาสถาบั นอาจออกข้อ บั งคับ กําหนดให้ ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ปริญ ญาตรีได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๖๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ตชั้ นสู ง ออกให้ แก่ ผู้ สํ าเร็จการศึ กษาในสาขาวิ ชาใดสาขาวิ ชาหนึ่ ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) อนุปริญ ญา ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิอาชีวศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ขั้นสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๕) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ออกให้ แ ก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา เที ย บเท่ า
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๖) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๕ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๖๖ สถาบันอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญ ญา อนุป ริญ ญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกําหนดให้ มี
ครุยประจําตํ าแหน่ งนายกสภาสถาบั น ครุยประจํ าตํ าแหน่ งกรรมการสภาสถาบั น ครุยประจํ าตํ าแหน่ ง
ผู้บริหาร หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของสถาบันได้
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การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหน่ง ให้ทําเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๗ สถาบันอาจกําหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบันได้ โดยทําเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๖๘ สถาบันอาจกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียน
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันได้ โดยทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีตําแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ
ที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบัน ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น หรื อ ส่ ว นงานของสถาบั น ปลอมหรื อ
ซึ่งทําเลียนแบบ
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(๓) ใช้ หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบัน ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ถ้ า ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตาม (๑) เป็ น ผู้ ก ระทํ าความผิ ด ตาม (๒) ด้ ว ย ให้ ล งโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ) ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยไม่ต้องดําเนินการเลิกกิจการหรือชําระบัญชี
ให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้รับไว้ซึ่งบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน
และรายได้ ข องวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี จิ ต รลดาที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยี จิ ตรลดาซึ่ งดํ ารงตํ าแหน่ งตามพระราชบั ญญั ติ สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่ม แรก ให้ ผู้ ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน่ งอธิก ารบดี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิ ต รลดา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
รักษาการในตําแหน่งอธิการบดีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของสถาบันให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในวาระเริ่มแรก ให้ถือว่าส่วนงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิให้เสียไป
เพราะเหตุที่มาเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
มาตรา ๗๖ ให้สถาบันรับพนักงานหรือลูกจ้างประจําของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และครู พนักงาน หรือลูกจ้างประจําของ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญั ติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ปฏิบัติงานอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามบัญชีรายชื่อที่สภาสถาบันประกาศกําหนด
เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน โดยให้นับเวลาทํางานในขณะที่เป็นพนักงาน ครู หรือลูกจ้างประจําของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาหรือโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกับเวลาทํางานของ
ผู้นั้นในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ให้สภาสถาบันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๗ ให้ พ นั กงาน ครู หรือ ลู กจ้างประจําตามมาตรา ๗๖ ได้ รับ เงิน เดือ น ค่ าจ้าง
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในสถาบัน และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเพียงใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ
อยู่ในวันก่อนวันที่เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
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มาตรา ๗๘ ให้ นั ก ศึ กษาซึ่ งอยู่ ระหว่างการศึ ก ษาในวิท ยาลั ย เทคโนโลยี จิ ต รลดาที่ จั ด ตั้ งขึ้ น
ตามพระราชบัญญั ติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉ บั บนี้ คือ โดยที่ วิท ยาลัยเทคโนโลยี จิตรลดาและ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ ) ได้รับการสนับ สนุน จากมูล นิ ธิส ยามบรมราชกุมารี เพื่ อโรงเรียนจิตรลดา
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ด้ านทั ก ษะวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ให้ แ ก่ บุ ค คลทั่ วไป สถานศึ ก ษา
ทั้งสองแห่งดังกล่าว ได้ผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพซึ่งมีความรู้ความสามารถอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการกําลังคนซึ่งมีทักษะด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างความชํานาญในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สายวิชาชีพ มี โอกาสศึ กษาต่ อด้ านวิชาชีพ เฉพาะทางในระดับ ปริญ ญา ให้ ก ารจั ดการศึก ษามี ค วามต่อเนื่ อ ง
สามารถขยายสาขาการเรียนสายวิชาชีพให้มีความหลากหลาย มีการผลิตกําลังคนซึ่งมีความรู้ทางวิชาการและ
ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ในระดั บ สู ง และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด สมควรรวมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิ ต รลดาและ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
มาจัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีฐานะเป็ นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในกํากับของรัฐ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

