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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 

เกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬุา 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัตไิวแลวใน 

พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช 

วิทยาลัย 
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย 
 “วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน 

สํานัก ศูนย วทิยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
หรือวิทยาลยั ตั้งแตสองสวนงานขึ้นไปตัง้อยูในเขตนั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                        
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๕๑ ก/หนา ๒๔/๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

 



 ๒ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตร*ีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที ่

 
มาตรา ๖ ใหจดัตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกวา “มหาวิทยาลัยมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และเปนนติิบุคคล 
ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย 

สงเสริม และใหบริการทางวชิาการพระพุทธศาสนาแกพระภกิษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการ 
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงานดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) สถาบัน 
(๖) สํานัก 
(๗) ศูนย 
(๘) วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอาจใหมหีนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน 

สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย เพือ่ดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา ๖ เปนสวนงานใน 
มหาวิทยาลัยอีกได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานกังานวิทยาเขต อาจแบงสวนงานเปนกองหรือ 
หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลยั อาจแบงสวนงานเปนสํานกังานคณบด ีกอง หรือหนวยงานที่ 
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทากอง 

คณะ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ อาจแบงสวนงาน 
เปนสํานักงานคณบด ีภาควิชา กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาภาควิชา 
หรือกอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 



 ๓ 

สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย อาจแบงสวนงานเปนสํานักงานบริหาร กอง หรือหนวยงานที ่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทากอง 

มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติ 
วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ใหทําเปนขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราช 
กิจจานเุบกษา 

การแบงสวนงานเปนกอง สํานักงานคณบด ีภาควิชา สํานักงานบริหาร หรือ 
หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาสวนงานดงักลาว ใหทํา เปนประกาศของ 
มหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยจะรับ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรอืสถาบันวิจัยดานพระพุทธศาสนาเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมี 
อํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่ง แกผูสําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรอืสถาบันวิจัยดานพระพุทธศาสนานั้นได 

การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย และใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจยัดานพระพุทธศาสนาที่รับเขา 
สมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบงัคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๑๑ กิจการของมหาวทิยาลัยไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ 
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมาย 
วาดวยเงนิทดแทน แตผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที ่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมาย 
วาดวยเงนิทดแทน 

ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันหนี้เงินกู หรือหนี้ใดๆ ของมหาวิทยาลัย 
ไดเสมือนมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังในการ 
ค้ําประกัน 

มาตรา ๑๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทํา การตางๆ ภายใน 
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖ และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ซ้ือ สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ แลกเปลี่ยน ถือ 
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตางๆ ในทรัพยสิน และจําหนายสังหาริมทรัพย 
หรืออสังหาริมทรัพยทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรือ 
อุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย ใหกระทําได 



 ๔ 

เฉพาะอสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือ 
แลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการ 
ใหบริการภายในอํานาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไข 
เกี่ยวกับคาตอบแทนและคาบริการนั้น 

(๓) รวมมือกบัหนวยงานอืน่ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนในกิจการที่ 
เกี่ยวกับการสอน การวิจยั การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม และการทะนุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

(๔) กูยืมเงนิ ใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกนัดวยบุคคลหรือทรัพยสินหรอืลงทุน 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดาํเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่กําหนดในมาตรา ๖ 

(๕) รวมมือกบัองคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศใน 
กิจการที่เกี่ยวกับการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม และการ 
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(๖) จัดใหมีทนุการศึกษาและทุนการวิจยัในสาขาวิชาตางๆ 
มาตรา ๑๓ รายไดของมหาวทิยาลัยมีดังนี ้
(๑) เงินอุดหนนุทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๒) เงินอุดหนนุและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) เงินอุดหนนุจากศาสนสมบัติกลาง เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาบํารุง 

คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนและจากทรัพยสินของ 

มหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
เงินอุดหนุนทัว่ไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง โดย 

การเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ เปนจํานวนที่เพยีงพอสําหรับคาใชจายทีจ่ําเปนในการ 
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่กําหนดในมาตรา ๖ 

ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือซ้ือดวยเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจดัหาประโยชน 
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
วาดวยเงนิคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีรายไดมีจํานวนไมเพยีงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของ 



 ๕ 

มหาวิทยาลัยและคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัยเทาจํานวนที่จําเปน 

มาตรา ๑๔ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรพัยสินของมหาวิทยาลัย 
มิได 

มาตรา ๑๕ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจดัการเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดในมาตรา ๖ หรือตามวัตถุประสงคซ่ึงผูอุทิศทรัพยสิน 
ใหแกมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับของมาตรา ๑๒ (๑) กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของ 
มหาวิทยาลัยจะจําหนายหรือโอนไดกแ็ตโดยพระราชบญัญัติ 
 

หมวด ๒ 
การดําเนนิการ 

 
มาตรา ๑๗ ใหมีสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระเถระ 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ* 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจด็รูป ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง 
จากพระภิกษผูุดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบด ีโดยคําแนะนําของกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิจํานวนไมนอยกวาหกรูปหรือคน 
แตไมเกนิแปดรูปหรือคน ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ โดย 
คําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และในจํานวนนี้จะตองเปนพระภิกษุไม 
นอยกวากึ่งหนึ่ง 

ใหสภามหาวทิยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน 
พระภกิษุรูปหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ 
หนาที่ได 

ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้รองอธิการบดีซ่ึงเปนพระภกิษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการ 



 ๖ 

สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
มาตรา ๑๘ นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๑๗ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสามป แตสมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตงตัง้ใหมอีกได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวทิยาลัยและ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) มรณภาพหรือตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากความเปนพระภิกษุ 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชทรงถอดถอน 
(๕) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เปนบุคคลลมละลาย 
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ 

(๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ และสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน 
แลว ใหผูที่ไดทรงแตงตั้งอยูในตําแหนงเพยีงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒเิพิ่มขึ้น ใหผูที่ 
ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งไวแลว 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ 
(๓) และ (๔) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยงัมิไดทรงแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขึน้ใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง 
พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม 

มาตรา ๑๙ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดแูลกิจการทัว่ไปของ 
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้

(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง 
วิชาการพระพทุธศาสนาแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(๒) วางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัยและ 
อาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลยัเปนผูวางระเบียบและออกประกาศสําหรบัสวนงาน 
ดังกลาวกไ็ด 



 ๗ 

(๓) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร 
(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติ 

วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย รวมทั้งการแบงสวนงานของหนวยงานดังกลาว 

(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษา 
ช้ันสูงหรือสถาบันวิจยัดานพระพุทธศาสนา 

(๖) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาดานพระพุทธศาสนาให 
สอดคลองกับพระธรรมวินัย รวมทั้งการยบุ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา 

(๗) พิจารณาดาํเนินการเพื่อใหสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง และพจิารณา 
ถอดถอนอธิการบดี 

(๘) พิจารณาดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพจิารณา 
ถอดถอนศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบด ีคณบด ีผูอํานวยการ 
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย และหวัหนาหนวยงานที ่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง 
ศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย 

(๑๐) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกีย่วกบัการ 
กําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตาํแหนง คาตอบแทน คาจาง สวัสดิการ 
และประโยชนอยางอื่น การบรรจุและแตงตัง้ การรับเงินเดอืน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน 
หรือคาจาง การออกจากงาน การรักษาวนิัย การดําเนนิการทางวินยั การรองทุกข และการอุทธรณ 
การลงโทษของคณาจารย เจาหนาที่และลูกจาง 

(๑๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได ออกขอบังคับและวางระเบียบ 
ตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวทิยาลัย 
(๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่เพื่อ 

กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานของอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการ 
วิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
หรือวิทยาลยั 

(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกีย่วกบักิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิดระบุใหเปนหนาที ่
ของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ 



 ๘ 

มาตรา ๒๐ ใหมีสภาวิชาการประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีที่เปนพระภกิษ ุ

คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หัวหนา 
หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัยและศาสตราจารย 

(๓) กรรมการสภาวิชาการ ซ่ึงคณาจารยประจําเลือกจากคณาจารยประจาํคณะ 
คณะละสามคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๓) ใหเปนไป 
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีซ่ึงเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการสภา 
วิชาการโดยคําแนะนําของอธิการบด ี

มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๓) มีวาระการดํารงตาํแหนง 
สองป แตอาจไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการสภาวิชาการตาม 
มาตรา ๒๐ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) มรณภาพหรือตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการในประเภทนั้น 
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๓) พนจากตําแหนงกอนวาระ 

และไดมกีารเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที ่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๓) พนจากตําแหนงตามวาระ 
แตยังมิไดเลือกกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงนัน้ 
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม 

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
(๑) พิจารณากาํหนดหลักสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา 
(๒) เสนอการใหปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ 

ประกาศนยีบตัร 
(๓) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลยั คณะ 

สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน 
สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย รวมทั้งการแบงสวนงานในหนวยงานดังกลาว 

(๔) ควบคุมดแูลการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย ให 



 ๙ 

เปนไปตามพระบาลีในพระไตรปฎก 
(๕) พิจารณาการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจยัดาน 

พระพุทธศาสนาเขาสมทบในมหาวิทยาลัย 
(๖) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย 

ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกยีรติคณุ รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ตอสภา 
มหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย 
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 

(๘) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งหวัหนาภาควิชา และหวัหนา 
หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาภาควิชา 

(๙) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ 
พระพุทธศาสนาแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น 

(๑๐) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ 
พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย 

(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลใดบคุคลหนึง่ เพื่อ 
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

(๑๒) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๓ การประชุมของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการ 
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีหรือจะมทีัง้รอง 
อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดกไ็ด เพื่อทําหนาที่และ 
รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๕ อธิการบดีนั้น สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งจากพระภกิษุผูม ี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป และสมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตงตั้งใหม 
อีกได 

รองอธิการบดี ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูม ี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ และใหมีรองอธิการบดีเปนคฤหสัถอยางนอยหนึ่งคน 

ผูชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตาํแหนงเมื่อ 



 ๑๐ 

(๑) มรณภาพ 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากความเปนพระภิกษุ 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชทรงถอดถอนโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธกิารบดีและผูชวยอธิการบดพีนจาก 

ตําแหนงดวย 
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใด 

ช้ันหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได 
ทําการสอนมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวทิยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป 

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ดงันี้ 
(๑) บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และขอกําหนด รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุมดแูลบุคลากร การเงิน พัสด ุสถานที่และทรพัยสินอื่นของ 

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนกิจการนิสิต 
(๔) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอนอาจารย เจาหนาที่และลูกจาง รวมทั้งดําเนนิการ 

บริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 
(๕) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๖) จัดทําและเสนอรายงานประจําปเกีย่วกบักิจการดานตางๆ ของมหาวทิยาลัย 

ตอสภามหาวทิยาลัยและมหาเถรสมาคม 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบและขอบงัคับของมหาวทิยาลัยหรือตามที่สภา 

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจ 

มอบอํานาจเกีย่วกับการทํานติิกรรมสัญญาและการดําเนนิคดีใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือ 
ผูชวยอธิการบดีซ่ึงเปนคฤหสัถปฏิบัติการแทนอธิการบดีได 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง 
อธิการบดีซ่ึงเปนพระภิกษแุละไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมผูีดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตาม 
วรรคหนึ่งหรอืมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๒๖ เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี 

มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี ซ่ึง 



 ๑๑ 

เปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนผูบงัคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตตามที่ 
อธิการบดีมอบหมาย 

ในกรณีที่รองอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูชวยอธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือผูอํานวยการวิทยาลัย ซ่ึงไดรับ 
มอบหมายจากรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน ถารองอธิการบดีมิไดมอบหมายใหผูชวย 
อธิการบดี ซ่ึงเปนพระภิกษ ุคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 
หรือผูอํานวยการวิทยาลัย ที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมผูีดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนรอง 
อธิการบดีตามวรรคสองหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอธิการบดแีตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม 
มาตรา ๒๖ เปนผูรักษาการแทนรองอธิการบดี 

ในวิทยาเขต อาจใหมีผูชวยอธิการบดีเปนคฤหัสถคนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ 
อธิการบดีมอบหมายตามมาตรา ๒๘ ก็ได 

มาตรา ๓๑ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําวทิยาเขต ประกอบดวย 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ ผูชวยอธิการบด ีคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย และหวัหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยาง 
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาสถาบนั สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัยในวิทยาเขตนั้น เปนกรรมการโดยตําแหนง 
และกรรมการซึ่งสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้จากคณาจารยประจําในวิทยาเขตนั้นมีจํานวนไมเกินกึ่ง 
หนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง แตไมนอยกวาสามคน 

ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนเลขานุการของ 
คณะกรรมการซึ่งสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

การประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการดําเนนิกิจการตางๆ ภายในวิทยาเขตตอ 

อธิการบดี 
(๒) ประสานงานระหวางบณัฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย 

และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัยภายใน 
วิทยาเขต 

(๓) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัตขิองวิทยาเขตตออธิการบดี และวาง 
ระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๔) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
ตางๆ ของวิทยาเขต ตอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 



 ๑๒ 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๓ ในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะ 

เทียบเทาคณะ ใหมีคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุรูปหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ 
บริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 
และใหมีรองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ 
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย 

บัณฑิตวิทยาลยั คณะ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ 
อาจมีรองคณบดีเปนคฤหัสถคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายกไ็ด 

คณบดีนัน้ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ 
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดแีตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา ๓๔ 
คณบดมีวีาระการดํารงตําแหนงส่ีป และอาจไดรับแตงตัง้อีกได 
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๔ ผูชวยอธิการบด ีคณบด ีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดรับ 

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที ่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป 

มาตรา ๓๕ การจัดใหมีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานใน 
บัณฑิตวิทยาลยั คณะ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มี 
ฐานะเทยีบเทาภาควิชาในคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ใหม ี
หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปน 
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา 
ภาควิชา และอาจมีรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะ 
เทียบเทาภาควชิาตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดกไ็ด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ 
หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามอบหมาย 

การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัตขิอง 
หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา รวมทั้งผูดํารง 
ตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ในสถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที ่
มีฐานะเทยีบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ใหมผูีอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที ่



 ๑๓ 

เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย เปนผูบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงานของหนวยงานดังกลาว และอาจมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาหนวยงานที ่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ตามจํานวนที่สภา 
มหาวิทยาลัยกาํหนดก็ได เพือ่ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที ่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย มอบหมาย 

การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัตขิอง 
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนา 
หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาสถาบัน สํานัก ศนูย หรือวิทยาลัย รวมทั้งผูดํารง 
ตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ มา 
ใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ การจัดใหมีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานใน 
สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง 
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๐ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบด ีคณบด ี
รองคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการ 
สํานัก ผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการวิทยาลัย 
หัวหนาภาควชิา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ 
เทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือภาควิชา จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกนิหนึ่ง 
ตําแหนงในขณะเดียวกนัมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่อยูหนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาการแทนตําแหนง 
ดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงก็ได แตตองไมเกนิหกเดือน 

มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชนในการบริหารงานในบณัฑิตวทิยาลัย คณะ สถาบัน 
สํานัก ศูนย วทิยาลัย ภาควิชา และกองหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย ภาควิชา หรือกอง อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ 
ปฏิบัติการที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติ 
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติของคณะรฐัมนตรีใน 
เร่ืองนั้นมิไดกาํหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปน 
หนังสือใหผูดาํรงตําแหนงคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 
ผูอํานวยการวทิยาลัย หัวหนาภาควิชา หัวหนากอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ม ี



 ๑๔ 

ฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย ภาควิชา หรือกอง ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
เฉพาะในงานของสวนงานนั้นๆ ก็ได 

ใหผูปฏิบัติการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติการแทนหรือผูรักษาการแทนตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผู 
ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือมติของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผู 
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูปฏิบัติการแทนหรือผูรักษาการ 
แทนทําหนาทีก่รรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดยีวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่ปฏิบัติการ 
แทนหรือรักษาการแทนดวย แลวแตกรณ ี
 

หมวด ๓ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยวางและรกัษาไวซ่ึงระบบบญัชีอันถูกตองแยกตาม 

ประเภทงานสวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงกิจการ 
ที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ 
รายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

มาตรา ๔๔ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบดุลและบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีของ 
มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวนันับแตวันสิน้ปบัญชี 

มาตรา ๔๕ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบัญชีของมหาวทิยาลัย และ 
ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป 

มาตรา ๔๖ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร 
หลักฐานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการนีใ้หมีอํานาจสอบถามอธิการบดี รองอธิการบดี 
เจาหนาทีแ่ละลูกจางของมหาวิทยาลัย และเรียกรองใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน 
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดตามความจําเปน 

มาตรา ๔๗ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงนิเสนอตอสภา 
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ีเพื่อสภามหาวทิยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น แสดงบัญชีงบดุลและ 
บัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวง 
มาและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ี
 



 ๑๕ 

หมวด ๔ 
การกํากับและดูแล 

 
มาตรา ๔๘ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ 

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวตัถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๖ และใหสอดคลองกับนโยบายของ 
รัฐบาล 
 

หมวด ๕ 
ตําแหนงทางวชิาการ 

 
มาตรา ๔๙ คณาจารยประจาํของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจาํตามวรรค 

หนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา 

มหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดย 

คําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการอาจแตงตั้งผูซ่ึงมี 

คุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เปนรองศาสตราจารยพิเศษ 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพเิศษไดโดยคําแนะนําของคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง 
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย 
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๒ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษและ 
พนจากตําแหนงไปโดยไมมคีวามผิด สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภาวิชาการอาจแตงตั้ง 



 ๑๖ 

ใหเปนศาสตราจารยเกยีรติคณุในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกยีรติยศ 
ได 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการแตงตั้งศาสตราจารยเกยีรติคุณ ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
มาตรา ๕๓ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกวา บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ. 
มาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนใน 

มหาวิทยาลัย 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมปีริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชา

นั้น อยางไร ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
มาตรา ๕๕ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอบงัคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอบงัคับกําหนดใหมีประกาศนยีบัตร 

บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดไดดังนี ้
(๑) ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว 
(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 
(๓) ประกาศนยีบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 
มาตรา ๕๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซึ่งสภา 

มหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคณุวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย 
ประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้นไมได 

ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากติติมศักดิ ์ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมพีัดวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง 
วทิยฐานะสําหรับพระภิกษุสามเณรผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ 



 ๑๗ 

ประกาศนยีบตัร และครุยวทิยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ สําหรับ 
คฤหัสถผูไดรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจ 
กําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุย 
ประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยสําหรับคฤหัสถก็ได 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของพัดวิทยฐานะ ครุยวิทย 
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พัดวิทยฐานะ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชใน 
โอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอบงัคับกําหนดใหมีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตสําหรับคฤหัสถได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา ๖๐ ผูใดใชพัดวิทยฐานะ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา 

ตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยไมมีสิทธิจะใช 
หรือแสดงดวยประการใดๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนยีบตัรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือตําแหนงของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะ 
ใช หรือมีวิทยฐานะ หรือตําแหนงเชนนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา 
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๖๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี ้คณาจารย เจาหนาที่ และ 

ลูกจาง และเงนิอุดหนนุของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ของมูลนิธิมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเปนของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
นี้ 

มาตรา ๖๒ สวนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึง 
มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหคงอยูตอไปจนกวาจะไดออก 
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยจัดตั้งสวนงานตามพระราชบญัญัตินี้ 

มาตรา ๖๓ ใหอธิการบดีและรองอธิการบดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 



 ๑๘ 

การบริหารงานของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ อยูในวนัที่พระราชบัญญัติ 
นี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ดํารงตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวทิยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนกวาจะไดมกีารแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบดีขึ้น 
ใหมตามมาตรา ๒๕ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๔ ในระยะเริ่มแรก ใหนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ปฏิบัติหนาที่นายกสภา 
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช 
วิทยาลัยจนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวนัที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๕ ใหคณะกรรมการสภาวิทยาเขต คณะกรรมการประจําบัณฑิต 
วิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจาํสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก 
และคณะกรรมการประจําศนูย ของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีอยูใน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมี 
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก และคณะกรรมการประจําศนูยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณ ีทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๖ ใหผูชวยอธิการบดี คณบด ีรองคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน รอง 
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย รอง 
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาภาควิชาและรองหัวหนาภาควชิาของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ใน 
พระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา คง 
อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมกีารแตงตั้งผูชวยอธิการบดี คณบด ีรองคณบด ีผูอํานวยการ 
สถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย รอง 
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาภาควิชาและรองหัวหนาภาควชิาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณ ี
ทั้งนี้ ตองไมเกนิหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๗ ผูใดดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบด ีรอง 
คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานกั รองผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย หวัหนาภาควิชา หรือรองหัวหนาภาควิชา เกนิกวาหนึ่ง 
ตําแหนงในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเลือกดํารงตําแหนงได 
เพียงตําแหนงเดียว ทั้งนี ้ภายในเกาสิบวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๘ ใหผูซ่ึงเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษของมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เปน 



 ๑๙ 

อาจารยประจําหรืออาจารยพเิศษตอไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือจนครบกําหนดเวลาที่ไดรับ 
แตงตั้ง แลวแตกรณ ี

มาตรา ๖๙ ใหผูซ่ึงไดรับประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา ตาม 
หลักสูตรของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูไดรับประกาศนียบัตร 
อนุปริญญา หรือปริญญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ ในระหวางทีย่ังไมมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังของ 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
            นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

หมายเหต ุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบนัมหาจฬุาลง 
กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสถาบันการศึกษาวิชาการ 
พระพุทธศาสนาสําหรับพระภกิษ ุสามเณรมีขอบเขตในการใหการศึกษาอยางจํากัดและยังไมม ี
ระเบียบการบริหารงานที่ชัดเจนและเหมาะสม ทําใหไมสอดคลองกับการพัฒนาและสงเสริม 
การศึกษาและการผลิตบุคลากรทางศาสนาของประเทศ สมควรขยายขอบเขตการใหการศึกษาของ 
สถาบันการศึกษาดังกลาวใหกวางขวางยิ่งขึ้น และจดัระเบียบการบริหารงานใหชัดเจนและ 
เหมาะสม โดยจัดตั้งสถาบันการศึกษาดังกลาวขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเพือ่ดําเนินงานดานการศึกษา 
วิจัย สงเสริมและใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้ง 
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให 
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒

 
มาตรา ๘๖ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.     

๒๕๔๐ ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร” เปน “นายกรัฐมนตร”ี และคําวา 
“อธิบดีกรมการศาสนา” เปน“ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต”ิ 
 
หมายเหต ุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบญัญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบญัญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึน้ใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได 
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได 
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบญัญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ 
อํานาจหนาทีท่ี่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนวุัติใหเปนไปตามหลักการทีป่รากฏในพระราชบัญญัติ 
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน 
สวนราชการ เพื่อใหผูเกีย่วของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย 
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกีารโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม 
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมกีาร 
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาทีข่องสวนราชการใหตรงกับ 
การโอนอํานาจหนาที ่และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกจิที่มีการตัด 

                                                        
๒

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



 ๒๑ 

โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมที่มกีารยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ 
ราชกฤษฎีกานี ้


