ราง
พระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ....

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

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
...........................................................................................................................
............................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา “พระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. .... ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
“วิทยาเขต” หมายความวา สวนงานของสถาบันที่ตั้งอยูใ นเขตทองที่ตามที่สภาสถาบัน
กําหนด
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๒
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
“สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงานสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
“พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
“ผูปฏิบตั ิงานในสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบัน ขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน พนักงานราชการ และลูกจางของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และเปนนิตบิ คุ คล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมีฐานะเปนหนวยงาน
ในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗ ใหสถาบันเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวตั ถุประสงคใหการศึกษา พัฒนา
ประยุกตองคความรูแ ละเทคโนโลยี และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีภารกิจดานการสอน
วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๘ ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสถาบัน
คํานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไ ปกับคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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๓
(๔) ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในสถาบัน
มาตรา ๙ สถาบันอาจแบงสวนงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานสภาสถาบัน
(๒) สํานักงานอธิการบดี
(๓) สํานักงานวิทยาเขตสวนงานวิชาการ
(๔) คณะสวนงานอื่น
(๕) สํานัก
สถาบันอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในสถาบันอีกได
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําเปน
ประกาศของสถาบัน
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเปนคณะ วิทยาลัย สํานัก
หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นก็ได และในกรณีการจัดตั้งและการรวมสวนงานใหกําหนดฐานะและ
ภาระหนาที่ของสวนงานนัน้ ดวย
การจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙
ใหทําเปนประกาศของสถาบัน และในกรณีการจัดตั้งและการรวมหนวยงานภายในของสวนงานให
กําหนดภาระหนาที่ของหนวยงานภายในนั้นดวย
มาตรา ๑๑ ภายใตวตั ถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนัน้ ได
การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึง่ สถานศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันอื่นตาม
วรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในสถาบัน ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
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๔
มาตรา ๑๒ ภายใตวตั ถุประสงคตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาและ
ดําเนินการวิจยั รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือของ
องคการระหวางประเทศก็ได โดยในการจัดการศึกษาสถาบันมีอาํ นาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสาํ เร็จการศึกษาได
การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวา
ดวยเงินทดแทน แตพนักงานสถาบันตองไดรับการคุมครองและประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน
พนักงานสถาบันซึ่งไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน รวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่สถาบันจัดใหแลว ใหไดรบั ยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตดั สิทธิ
ที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
พนักงานสถาบันซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวน
ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตดั สิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๔ สถาบันมีอาํ นาจและหนาที่กระทําการตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ระบุ
ไวในมาตรา ๗ อํานาจและหนาที่เชนวานีใ้ หรวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ
แลกเปลี่ยนและจําหนาย หรือทํานิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน ตลอดจน
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ ในทรัพยสิน
ของสถาบัน และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของสถาบัน ใหกระทําไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได
(๒) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการ
ใหบริการภายในอํานาจหนาที่ของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนัน้
(๓) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ
(๔) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน การถือหุน
การเขาเปนหุน สวน การลงทุนหรือการรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน
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๕
การกูยืมเงิน การใหกูยมื เงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุนหรือ
การรวมลงทุน ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
(๕) จัดใหมีกองทุนเพื่อการศึกษา การวิจยั หรือการอุดหนุนกิจการอืน่
(๖) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิตบิ ุคคล รวมตลอดถึง
ลงทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบคุ คลเพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนือ่ งกับกิจการของ
สถาบันหรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพือ่ เปนรายไดของสถาบันตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ หรือการลงทุนหรือการรวมลงทุนได
(๖/๑) นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
(๗) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน
และประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอบังคับของสถาบัน
(๘) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
สถาบันและทีร่ าชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๙) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรา ๑๕ รายไดของสถาบัน มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
(๓) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตางๆ
ของสถาบัน
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุน หรือการรวมลงทุน
และจากทรัพยสินของสถาบัน
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดรับมาจากการใชที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตัง้ ขึ้น และรายไดหรือผลประโยชนจาก
กองทุนดังกลาว
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงินอุดหนุนทัว่ ไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรแกสถาบันโดยตรง เปนจํานวน
ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบันและการพัฒนา
สถาบัน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน
อื่นใดใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิม่ เติมใหแกสถาบัน
ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจา ยดังกลาวใหพนักงานสถาบันดวย
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๖
รายไดของสถาบันไมเปนรายไดทตี่ องนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินการของสถาบันและคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกสถาบันตามความจําเปนของสถาบัน
มาตรา ๑๕/๑ สถาบันตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่สถาบันรับเขาศึกษาในสถาบัน
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใ ดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง
ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงิน
รายไดของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสถาบันหรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของสถาบันทีใ่ ชเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการศึกษาและ
การวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้ง
การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปน
ขอตอสูกับสถาบันในเรื่องทรัพยสินของสถาบันมิได
มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบัน ตองจัดการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทศิ ให
กําหนดไว แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจาก
ผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ ตองไดรบั อนุมัตจิ ากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการ

มาตรา ๑๙ ใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบันผูท รงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
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๗
(๓) อธิการบดี ประธานสภาวิชาการ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณบดี ผูอํานวยการสํานัก และ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
จํานวนหนึ่งคน และบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอและผูแทนพนักงานสถาบันจํานวน
หนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันผูทรงคุณวุฒติ าม (๒) และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) และ (๔) ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒติ าม (๒) ตองสรรหาจากรายชื่อที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน
ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒคิ นหนึ่งเปนอุปนายก
สภาสถาบัน และใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาทีแ่ ทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจ
ปฏิบัติหนาทีไ่ ด หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึง่ เปนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี และแตงตั้งพนักงานใหหัวหนาสํานักงานสภาสถาบันคนหนึ่งเปนผูชว ยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒)
และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือ
อาจไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตาํ แหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลงไมวาดวย
เหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหนง
ที่วาง ใหสภาสถาบันประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู
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๘
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) และ
(๔) พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนนั้
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผดู ํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระ
แตยังมิไดดาํ เนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม ใหนายกสภา
สถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบตั ิหนาทีต่ อไปพลางกอนจนกวาจะมีนายก
สภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว
มาตรา ๒๑ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน
อํานาจและหนาที่เชนวานีใ้ หรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
(๒) ออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันหรือสภาสถาบัน
เพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิงานของสถาบัน และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในสถาบันเปนผู
ออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับสวนงานนัน้ เปนเรือ่ งๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกสวนงานของสถาบัน รวมทั้งการแบง
หรือการปรับปรุงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ
หรือการยกเลิกการจัดการศึกษารวม ของสถานศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันอื่น
(๖) อนุมตั ิหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๗) พิจารณาดําเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอน
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูท รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ
(๘) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ประธาน
กรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๙) ออกระเบียบและขอบังคับและระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๑๐) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดตั้งองคกร
ที่เปนนิติบุคคล
(๑๑) ออกระเบียบและขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
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๙
การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบัน
(๑๒) อนุมัตกิ ารตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของสถาบัน
(๑๓) รับรองรายงานประจําปของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและอธิการบดี
(๑๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อ
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภาสถาบันทราบ
(๑๖) ปฏิบัตหิ นาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มไิ ดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาสถาบัน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๓ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันมีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนุน
การดําเนินกิจการ รวมทั้งหารายไดใหกบั สถาบัน
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย ประธานกรรมการอธิการบดีเปนประธาน
สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพน
จากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันตอ
อธิการบดีและสภาสถาบัน
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภาสถาบันและ
ดูแลใหมีการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณดังกลาว
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๑๐
(๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
(๕) เสนอแนะตอสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๖) เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตอสภาสถาบัน
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย และผูชว ยศาสตราจารยพิเศษตอสภาสถาบัน
(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอืน่ ตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัย
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒
(๙) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน
ตามมาตรา ๙ (๓) ของสถาบันที่มีหนาที่สอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอ
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภาสถาบัน
(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๑๑) ใหคาํ ปรึกษาแกอธิการบดีหรือสภาสถาบันและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
สภาสถาบันหรืออธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งมาจากคณาจารยประจําและ
พนักงานสถาบัน
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพน
จากตําแหนงของประธานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงาน ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๗ สภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคาํ ปรึกษาและขอแนะนําแกสภาสถาบันและอธิการบดีและสภาสถาบันในการ
บริหารกิจการของสถาบัน
(๒) สรางและสงเสริมความสามัคคีของคณาจารยและพนักงานสถาบัน
(๓) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย
และพนักงานสถาบัน
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีส่ ภาสถาบันหรืออธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย
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๑๑
มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบ ังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ
การบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได
มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบันจากผูมคี ุณสมบัตติ ามมาตรา ๓๑
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
รองอธิการบดีนั้น ใหสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๒
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูช วยอธิการบดีพนจาก
ตําแหนงดวย
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑
(๔) สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๓๑ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และไดทาํ การสอนหรือมีประสบการณดา นการบริหาร
มาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ
ดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่
ที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดา นการบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบป
ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
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๑๒
นอกจากคุณสมบัตติ ามวรรคหนึ่ง อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่น และไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๒ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
หรือเทียบเทาจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือ
มีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
สถาบันรับรอง หรือมีประสบการณดา นการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนด
ในขอบังคับของสถาบัน หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัตติ ามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดีและผูช วยอธิการบดีตองมี
คุณสมบัติอื่น และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๓ อธิการบดีเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และใหมีอํานาจ
และหนาทีด่ ังนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน
(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของสถาบันให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓)
และ (๔)
(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูช วยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก
รองหัวหนาสวนงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
และอาจารยพิเศษ
(๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัตติ ามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบัน
(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพือ่ สนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถาบัน
(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของสถาบันตอสภาสถาบัน
(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภาสถาบัน
(๙) ปฏิบัตหิ นาที่อนื่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ
และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่อธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบตั ิหนาทีไ่ ด ใหรองอธิการบดี
เปนผูรักษาการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน
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๑๓
ในกรณีที่ไมมผี ูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตาม
วรรคหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ด ใหนายกสภาสถาบันแตงตั้งผูมีคุณสมบัตติ ามมาตรา ๓๑
เปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๕ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง
ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของวิทยาเขต ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และประกาศของสถาบัน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมายสถาบันอาจกําหนดใหมีเขตการศึกษาของสถาบัน
ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาก็ได ทั้งนี้ ตามที่สภา
สถาบันกําหนด
การจัดระบบการบริหารงานในวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๖ ในวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
หรือศูนยการศึกษาคณะหนึง่
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา
ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา
และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๗ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีหนาทีด่ ังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําแกรองอธิการบดีในกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขต
(๒) เสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตตอสภาวิชาการ
(๓) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตตออธิการบดี
(๔) เสนอแนะการรวม การจัดตั้ง และการยุบเลิกหนวยงานภายในวิทยาเขตตอ
อธิการบดี
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันและอธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๘ ในคณะสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภา
สถาบันแตงตั้งหัวหนาสวนงานเปนผูบ ังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะสวนงานนั้น
และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพือ่ ทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได
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๑๔
คณบดีหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได เมื่อคณบดีพนจากตําแหนงให
รองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งสรรหา อํานาจและ
หนาที่ และการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ การบริหารงานของหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ ในสํานักหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
สํานัก ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของสํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก และจะให
มีรองผูอํานวยการตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมายก็ได ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) โดยคําแนะนํา
ของหัวหนาสวนงานนั้น จากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว และใหอธิการบดี
มีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได เมื่อผูอํานวยการหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงใหรอง
ผูอํานวยการหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙/๑ ในสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีคณะกรรมการประจํา
สวนงานมีอํานาจและหนาทีบ่ ริหารงานของสวนงานนัน้
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน
และการจัดระบบบริหารงานในสวนงานดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๐ ผูด ํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก
ผูชวยอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือสํานัก จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่ จะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่ง
ตําแหนงแตตอ งไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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๑๕
มาตรา ๔๑ การจัดระบบบริหารงานในคณะ สํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
เพื่อประโยชนในการบริหารงานในคณะ สํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก อธิการบดีจะมอบอํานาจใหผูดาํ รงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานักปฏิบัติหนาทีแ่ ทน
อธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสอง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๒ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน
การมอบอํานาจใหปฏิบตั ิหนาที่การแทน ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาทีแ่ ทนของ
ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งหรือกําหนดใหผูดาํ รงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาที่ใด
ใหผูรักษาการแทนทําหนาทีก่ รรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดาํ รงตําแหนงนั้น
ในระหวางรักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนดวยแลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปน
อยางอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน

มาตรา ๔๓ ใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๔ ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินสวนงานของสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินสวนงานของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๔๕ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน
การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบัน
กําหนด แลวดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๕)

ฉบับเสนอ สนช. 7 ธ.ค. 50

๑๖
มาตรา ๔๕/๑ สถาบันตองจัดใหมีระบบการประเมินพนักงานสถาบันที่มีมาตรฐาน
และเปนธรรม และตองใหโอกาสผูไมผานการประเมินในการปรับปรุงตนเองและอุทธรณ รวมทั้ง
ตองจัดใหมีกระบวนการพัฒนาพนักงานสถาบันใหมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การอุทธรณ และกระบวนการพัฒนา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๕/๒ ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานซึ่งแตงตั้ง
โดยสภาสถาบันเพื่อประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
องคประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ และวิธกี ารดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผล
การบริหาร ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ใหมีกรรมการสภาสถาบันผูท รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และผูท รงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกสถาบันเปนกรรมการประเมินผล
การบริหารรวมกันแลวเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ

มาตรา ๔๖ ใหสถาบันวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง แยกตาม
สวนงานของสถาบัน มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายได
และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้นๆ และใหมีการ
ตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๗ ใหสถาบันจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบ
บัญชีของสถาบันภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบญ
ั ชีของสถาบัน ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๔๘ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบัน
แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบัน และให
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปบญ
ั ชี
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๑๗
มาตรา ๔๙ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของของสถาบัน เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบตั ิงานในสถาบัน
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของของสถาบันเปนการเพิ่มเติมได
ตามความจําเปน
มาตรา ๕๐ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอ
สภาสถาบันภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
ใหสถาบันโฆษณาเผยแพรรายงานประจําปของปที่สิ้นไปนัน้ แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ
และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบญ
ั ชี
มาตรา ๕๑ ใหอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
เปนผูด ํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับดูแล

มาตรา ๕๒ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กาํ กับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
สถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเปนการเฉพาะ ในกรณีทมี่ ีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการ
ของสถาบัน ซึง่ อาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัตติ ามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๓ บรรดาเรื่องที่สถาบันจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๖
ตําแหนงทางวิชาการ

มาตรา ๕๔ คณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
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๑๘
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ
สภาสถาบัน
สภาสถาบันอาจกําหนดใหมตี ําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ได
โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูด ํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๔/๑ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ
และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขา
ที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๕ ศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
จากผูซึ่งมิไดเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๖ สภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซ ึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปน
ผูปฏิบัติงานในสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนํา
ของสภาวิชาการ
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซ ึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนอาจารยพิเศษได โดยคําแนะนํา
ของหัวหนาสวนงาน
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ บุคคลใดไดรบั พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหมีสิทธิใชตาํ แหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพือ่ แสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป
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๑๙
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
(๑/๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ)
(๒) ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)
(๓) รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
(๔) รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
(๕) ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
(๖) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทาง
วิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา ๕๘ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท
เรียกวา มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
เรียกวา บัณฑิต

ใชอักษรยอ ด.
ใชอักษรยอ ม.
ใชอักษรยอ บ.

มาตรา ๕๙ สถาบันมีอาํ นาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาชัน้ สูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด
และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของสถาบันและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสาํ เร็จการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๖๑ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตางๆ
และอนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผสู ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
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๒๐
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
กอนถึงขั้นไดรบั ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๒ สถาบันมีอาํ นาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์ กผูซึ่งสภาสถาบันเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ
ผูปฏิบตั ิงานในสถาบัน นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๓ สถาบันอาจกําหนดใหมคี รุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปน
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน
ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนง
คณาจารยของสถาบันก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๔ สถาบันอาจกําหนดใหมตี รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของ
สถาบันหรือสวนงานของสถาบันก็ได โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่ง
ดังกลาวที่มิใชเพื่อประโยชนของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากสถาบัน
มาตรา ๖๕ สถาบันอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย
ของนิสิตนักศึกษาหรือพนักงานสถาบันก็ได โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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๒๑
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๖ ผูใ ดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนิสิตนักศึกษาและพนักงานสถาบัน โดยไมมีสทิ ธิที่จะใช
หรือแสดงดวยประการใดๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น
เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบัน
หรือสวนงานของสถาบัน ไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน
ปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึง่ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือ
สวนงานของสถาบัน ที่วัตถุหรือสินคาใดๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๔ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษ
ตาม (๒) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๘ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเปนของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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๒๒
มาตรา ๖๙ ใหนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
ปฏิบัติหนาทีน่ ายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไป จนกวาจะไดมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันหนึ่งปนบั แต
วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทําหนาทีต่ ามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จภารกิจหรือ
สภาสถาบันมีมติเปนอยางอืน่
มาตรา ๗๐ ใหประธานสภาคณาจารยสถาบันและสมาชิกสภาคณาจารยสถาบัน
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาทีป่ ระธานสภาคณาจารยและพนักงานและกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงาน จนกวาจะไดมาซึ่งสภาคณาจารยและพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๗๑ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอาํ นวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา
หัวหนาศูนย หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาภาควิชา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนง
ตอไป จนกวาจะมีการแตงตัง้ ผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนครบวาระ ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของสถาบัน
ตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับผูดาํ รงตําแหนงรองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะโดยอนุโลม
หากผูดาํ รงตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
ภายในกําหนดเวลา ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว และใหนําความ
ในมาตรา ๗๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ฉบับเสนอ สนช. 7 ธ.ค. 50

๒๓
ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการวิทยาลัย รอง
ผูอํานวยการสํานัก และรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนง
ตอไป จนกวาจะมีการแตงตัง้ ผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การแตงตั้งผูดาํ รงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือสํานัก และตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงดังกลาว
หลังจากหนึ่งปนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหแตงตั้งจากพนักงานสถาบัน
มาตรา ๗๒ ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๘ การนับวาระการดํารงตําแหนง
ของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือสํานัก และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้เปนวาระแรกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดวย
มาตรา ๗๓ ใหสวนราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘
ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงอยูตอไป จนกวาจะไดจัดตั้งสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๔ ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการ
และพนักงานสถาบันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเปนขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ โดยถือวาการปฏิบตั หิ นาที่ของขาราชการ
ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานราชการดังกลาว เปนการปฏิบตั ิหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่
ในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานราชการ แลวแตกรณี
สิทธิในการเขาสูตาํ แหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือระเบียบวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
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๒๔
ใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง รับเงินเดือน คาจาง และ
ประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ผานสถาบัน โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากรที่จาย
ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เกี่ยวของ และใหนาํ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบวาดวยการนั้น
มาใชบังคับ แลวแตกรณี
สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
เพื่อประโยชนในการรับโอนบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของ
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสถาบันเปนสวนราชการและใหขาราชการและลูกจางของสวน
ราชการดังกลาวรับเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทน และเงินอืน่ ผานสถาบัน โดยเบิกจายจาก
งบประมาณแผนดินงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา ประโยชนตอบแทนและเงิน
อื่นที่เกี่ยวของ และใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับกับขาราชการและลูกจางของสวนราชการที่โอนมาตามวรรคหนึ่ง โดย
ใหมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประกอบดวยบุคคลตามระเบียบของสถาบันเพื่อทําหนาที่เปน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับดังกลาว แลวแตกรณี และใหอํานาจของคณะรัฐมนตรี หรืออํานาจของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเจาสังกัดตามกฎหมายดังกลาว เปนอํานาจของสภาสถาบัน หรือนายกสภาสถาบัน ตามลําดับ
และใหอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิบดี เปนอํานาจของอธิการบดี แลวแตกรณี
ในกรณีที่การนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบงั คับตามวรรคหาแตไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใดๆ ใหการดําเนินการในสวนที่
ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือในสวนที่ไมอาจนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศ ดังกลาวมาใชบังคับได ใหเปนไปตามระเบียบของที่สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๗๔/๑ ในกรณีทมี่ ีตําแหนงขาราชการ และลูกจางของสวนราชการของ
สถาบันวางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหยบุ เลิกตําแหนงนั้น
และใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จาย
ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตั้งไวสาํ หรับตําแหนงนั้นไปเปนของ
สถาบัน และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ
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๒๕
มาตรา ๗๕ ขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ ตามมาตรา ๗๔ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาโอนมาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ภายในเกาสิบหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
ใหสถาบันดําเนินการบรรจุเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาโอนมาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของ
สถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อสถาบันไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑ
ที่สถาบันกําหนด ใหบรรจุเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันไดโดยไมตองทดลองปฏิบตั ิงาน
(๓) แสดงเจตนาโอนมาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของ
สถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) แตไมเกินหาปนับแตวนั ที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ เมื่อสถาบันไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนด
ใหรับเขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขา
เปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน ก็ใหบรรจุได
(๔) แสดงเจตนาโอนมาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถาสถาบันเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะ
เปนประโยชนตอสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได ใหดาํ เนินการตามขอบังคับของสถาบัน
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน และเมื่อไดยนื่
แสดงเจตนาแลวจะถอนมิได
มาตรา ๗๖ ผูซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันตาม
มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปน
พนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน
มาตรา ๗๗ ขาราชการซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันตามมาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๗๕ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
ทั้งนี้ นับแตวนั ที่สถาบันรับเขาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานสถาบัน
ลูกจางของสวนราชการซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของ
สถาบันตามมาตรา ๗๕ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง และใหมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
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๒๖
สมาชิกภาพของขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว
ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิกตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการ
บํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของพนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๗๘ ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๔ ใหสภาสถาบันตาม
มาตรา ๖๙ หรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันมอบหมายทําหนาที่สภาวิชาการจนกวาจะไดมีสภา
วิชาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนบั แตวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
ในระหวางที่ยงั ไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาสถาบันตามมาตรา ๒๒ และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๔ ใหนาํ ขอบังคับวาดวยการประชุมของ
สภาสถาบันซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ใหกรรมการในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสํานัก หรือคณะกรรมการประจํา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะไดมกี ารแตงตั้งผูดาํ รงตําแหนงดังกลาวใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ
มาตรา ๘๐ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนผูด าํ รงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยตามพระราชบัญญัตินี้
และใหผดู ํารงตําแหนงดังกลาว คงดํารงตําแหนงนัน้ ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
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๒๗
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘
อยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของสถาบันตอไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับการแตงตั้ง
มาตรา ๘๐/๑ ในระหวางทีย่ ังมีขาราชการของสวนราชการตามมาตรา ๗๔ เปนผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการของสวนราชการดังกลาวมีสวนรวมในกิจการสภาคณาจารย
และพนักงาน โดยเทาเทียมกับพนักงานสถาบันดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๘๑ ใหออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งสองป นับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยงั มิไดออกระเบียบขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนาํ
พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ใชอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

...........................
นายกรัฐมนตรี
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ตัวอยางการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
++การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ++
การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ แบงการคํานวณออกเปน 2 กรณี คือ
1. กรณีขาราชการผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ มิไดเปนสมาชิก กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ (กบข.)
2. กรณีขาราชการผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เปนสมาชิก กบข.
การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญ
- ใหนับจํานวนป รวมทั้งเศษของปดวย
- การนับเศษของปซึ่งเปนเดือน หรือวัน ใหคํานวณตามวิธี การจายเงินเดือน
- ใหนับ 12 เดือน เปนหนึ่งป
- ใหนับ 30 วัน เปนหนึ่งเดือน
วิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ กรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ มิไดเปนสมาชิก กบข.*
การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ กรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ มิไดเปนสมาชิก กบข. มีวิธีในการคํานวณ ดังนี้
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ / 50
จํานวนปเวลาราชการ หมายถึง จํานวนปรวมเศษของปถา ถึงครึ่งปใหนบั เปนหนึ่งป
ตัวอยาง เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการทวีคูณ จํานวน 37 ป 5 เดือน 26 วัน ไดรบั เงินเดือนเดือนสุดทาย
ในอัตรา 21,970 บาท
การคํานวณจํานวนปเวลาราชการ จํานวนปเวลาราชการ = 37 ป
การคํานวณบําเหน็จปกติ
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ
= 21,970 X 37
= 812,890 บาท
จะไดรับบําเหน็จจํานวน 812,890 บาท
การคํานวณบํานาญปกติ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ / 50
= 21,970 X 37 / 50
= 16,257.80 บาท
จะไดรับบํานาญจํานวน 16,257 บาท 80 สตางค

วิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ กรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เปนสมาชิก กบข. *
การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ กรณีผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เปนสมาชิก กบข. มีวิธีในการคํานวณ ดังนี้
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย Xจํานวนป เวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ / 50
บํานาญปกติทคี่ ํานวณไดตองไมเกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย
การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ
- ใหนับจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งหนึ่งใหนับเปนหนึง่ ป
ตัวอยางการคํานวณเวลาราชการ
- มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 24 ป 6 เดือน 3 วัน ใหนับเวลา 25 ป เพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตาม
มาตรา 48 แตจํานวนปที่ใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใชตัวเลขจริง คือ 24 ป 6 เดือน 3 วัน
- มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 9 ป 7 เดือน 2 วัน ใหนับเปนเวลา 10 ป เพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
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แตจํานวนปทใี่ ชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใช จํานวนจริง คือ 9 ป 7 เดือน 2 วัน
ตัวอยาง เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการทวีคูณ จํานวน 37 ป 5 เดือน 26 วัน ไดรบั เงินเดือนเดือนสุดทาย
ในอัตรา 21,970 บาท มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายเทากับ 18,423 บาท
การคํานวณเวลาราชการ
เวลาราชการ = 37 ป 5 เดือน 26 วัน
= 37 + 0.42 + 0.07
= 37.49 ป
การคํานวณบําเหน็จ กบข.
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ
= 21,970 X 37.49
= 823,655.30 บาท
จะไดรับบําเหน็จจํานวน 823,655 บาท 30 สตางค
การคํานวณบํานาญ กบข.
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย Xจํานวนป เวลาราชการ / 50
= 18,423 X 37.49 / 50= 13,813.56 บาท
ไมเกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย
= 18,423 X 70 / 100
= 12,896.10 บาท
จะไดรับบํานาญจํานวน 12,896 บาท 10 สตางค

หมายเหตุ 1: * รายละเอียดการคํานวณ เปนเพียงตัวอยางเบื้องตน
หมายเหตุ 2: ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบัน (เปนขาราชการบํานาญ)
จะไดรับเงินจาก กบข. (เงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และเงินสะสม) ทั้งหมด โดยแบงเปน 2 กรณี คือ
1. ลาออกจากการเปนสมาชิก กบข. เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบัน จะไดรับเงิน กบข. + บํานาญ
2. เปนสมาชิก กบข. ตอไปหลังจากเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบัน จะไดรับเงิน กบข. + บํานาญ เมื่อ
เกษียณอายุ หรือลาออกเมื่ออายุราชการครบ 25 ป (เหตุรบั ราชการนาน) หรือเมื่ออายุเกิน 50 ป (เหตุสูงอายุ)
ที่มา ขาวประชาสัมพันธ สํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ กรมบัญชีกลาง

บําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จดํารงชีพ คือ การนําบําเหน็จตกทอดจํานวน 15 เทาของบํานาญรายเดือน แตไมเกิน จํานวนเงิน
200,000 บาท มาจายใหกับผูรับบํานาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผูรับ
บํานาญในการดํารงชีพใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินได และเมื่อผูรับบํานาญเสียชีวิตให
ทายาทหรือบุคคลที่ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดขอรับบําเหน็จตกทอด จํานวน 30
เทาของบํานาญรายเดือนบวกเงินเพิ่ม (ถามี) หักดวยเงินบําเหน็จดํารงชีพที่ไดรับ ไปแลว
การคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จดํารงชีพ
หรือ

= บํานาญปกติ X 15 = XXX บาท (ไมเกินสองแสนบาท)
= บํานาญปกติ + บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ X 15 (ไมเกินสองแสนบาท)
(เงินบํานาญที่นํามาคํานวณไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. )

การคํานวณบําเหน็จตกทอด กรณีผูรับบําเหน็จดํารงชีพตาย
เมื่อผูรับบําเหน็จดํ ารงชี พถึงแกความตาย การคํานวณบําเหน็จตกทอดให แกทายาท
ตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พ.ศ. 2539
จะคํานวณ ดังนี้
บํานาญปกติ X 30 - บําเหน็จดํารงชีพ
หรือ บํานาญปกติ + บํานาญพิเศษเหตุทพุ พลภาพ X 30 - บําเหน็จดํารงชีพ (ไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. )

