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(1) 
 

คํานํา 

 รายงานการศึกษาเรื่องการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในกํากับของกรุงเทพมหานคร 
เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 12 ซึ่งการศึกษาน้ีได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทํารายงาน 
และนิติกรทุกคนของสํานักงานอธิการบดีที่สามัคคีช่วยกันทํางานอย่างดีเย่ียม ขณะที่ผู้จัดทํารายงานเข้าอบรม
ในหลักสูตรน้ี ทําให้ได้รายงานฉบับน้ีที่มีความสมบูรณ์ 
 ผู้จัดทํารายงานขอขอบคุณอาจารย์ปริญญา อุดมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทํารายงานฉบับน้ี 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเพ่ือนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่ให้ความเอื้อเฟ้ือแนะนําทางที่เป็นประโยชน์ และเป็นกําลังใจให้อย่างดี 
ในการทํารายงาน จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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(2) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญ รัฐจึงมีหน้าที่ให้การศึกษาให้แก่ประชาชน
ในรัฐทุกระดับ บทบาทของรัฐต่อมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาพบว่ากฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละฉบับถูกตราข้ึนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเร่ิมต้นจากการท่ีมหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ ต่อแนวคิดความเป็นอิสระของการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย นําไปสู่มาพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การพัฒนาการรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการอีกขั้นโดยเกิดมหาวิทยาลัยในกํากับขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการนํา
รูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาสร้างกลไกลการกํากับโดยกรุงเทพมหานครและกํากับโดยรัฐบาล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 
 จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดําเนินกิจการมากว่า 6 ปี เศษ พบว่าการมีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานทําให้การเติบโตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเติบโตได้
เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเสถานะของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปัญหาข้อจํากัดในงบประมาณของมหาวิทยาลัย และปัญหาความคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย ปัญหาดังกล่าวกระทบต่อพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก  
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี ผู้เขียนเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรได้รับงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง 
ต้องวางแผนหารายได้ทางอ่ืนในวิถีทางที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ปรับเปล่ียนโครงสร้างการทํางานของ
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสม และปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของบุคลากร การแก้ปัญหาเหล่าน้ีจะทําให้
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และตอบสนอง
กรุงเทพมหานครและประเทศได้  
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
 การศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐ ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ เป็นรากฐานของ
ประชาชนที่ดีมีคุณภาพในสังคม และพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และวัฒนธรรม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม บทบาทของรัฐต่อมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไปเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย โดยเห็นได้จากกฎหมายจัดตั้งที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับระบบการศึกษาในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาพบว่ากฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละฉบับถูกตราข้ึนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ปรากฏ
โครงสร้างองค์กรและภารกิจที่แตกต่างกันไป การพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนราชการ ลักษณะของระบบราชการท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดข้ อจ ากัด จึงเริ่มมี
แนวความคิดหารูปแบบที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย น ามาสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพื่อให้มีความเป็น
อิสระในการด าเนินกิจการภายในมหาวิทยาลัย โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก  
 ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 
มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นพัฒนาการของรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ พัฒนาการส าคัญ
ว่ากรุงเทพมหานครที่เริ่มจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  กฎหมายจัดตั้งได้ก าหนดความส าพันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับกรุงเทพมหานครในรูปแบบก ากับดูแล ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐด้วย จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจการ
มากว่า 6 ปี เศษ พบว่าการมีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานท าให้การเติบโตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงเป็นที่มาในการศึกษาหลักการ
พื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา รูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยู่ ปัญหาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย และการจัดการศึกษาโดยองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะที่แสดงถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นไปตามหลัก “ความเป็น
อิสระของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 
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 2.3 เพื่อศึกษาสาระส าคัญขอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ .ศ.2553 ในประเด็น
โครงสร้างองค์กร การเงินและงบประมาณ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐ 
 2.4 เพื่อศึกษาปัญหาของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น และแนวทางที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษาทฤษฏีการอุดมศึกษา พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ
มหาวิทยาลั ยของรั ฐ  รวมถึงปัญหาที่ เ กิด ข้ึน ในการปฏิบัติ งานที่ ผ่ านมาของของมหา วิทยาลั ย 
นวมินทราธิราชที่ท าให้การเติบโตของมหาวิทยาลัยไม่เติบโตเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น    
 
4. นิยำมศัพท์ 
 “ก ากับดูแล” หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบ
กระจายอ านาจ ที่หน่วยงานหนึ่งมีอ านาจในการควบคุมอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในการก ากับดูแลให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่ อีกนัยหนึ่ง หมายถึง อ านาจที่องค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรอื่นในการให้องค์กรนั้นๆ ท างานภายใต้กฎหมาย  
 “มหาวิทยาลัยของรัฐ” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของรัฐ 
 “มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็น
เป็น “กรม”    
 “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐที่
มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
(block grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา เรียกอีกอย่างว่า "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" 
 “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” หมายถึง มหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานครหรือองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. วิธีกำรศึกษำ 
 5.1 เป็นการศึกษาโดยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยทางเอกสาร และการส าภาษณ์
ประกอบในประเด็นที่ส าคัญ 
 5.2 ค้นคว้าจากต าราทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
 5.3 พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 5.4 บรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. …   
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6. ประโยชน์ในกำรศึกษำ  
 6.1 เพื่อทราบแนวคิดเรื่องการจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย และการจัดการศึกษาโดยองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
 6.2 เพื่อทราบรูปแบบและลักษณะที่แสดงถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นไปตามหลัก “ความเป็น
อิสระของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 
 6.3 เพื่อทราบสาระส าคัญขอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ .ศ.2553 ในประเด็น
โครงสร้างองค์กร การเงินและงบประมาณ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐ 
 6.4 เพื่อทราบปัญหาของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น และแนวทางที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
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บทที่ 2 
แนวคดิ และทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้อง 

1. นิยำม ลักษณะ และภำรกิจกำรอุดมศึกษำ 
 1.1 นิยำมของกำรอุดมศึกษำ 

 การอุดมศึกษา (Higher education) เป็นการศึกษาระดับสูง พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ความหมายของการอุดมศึกษาว่า เป็น "การจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบด้วย การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่า " อาจเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า เป็นการศึกษาในระดับสูงส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างน้อย   
 1.2 ลักษณะของกำรอุดมศึกษำ   

จากนิยามของการอุดมศึกษา สามารถแยกลักษณะของการอุดมศึกษาได้ดังนี้ 
  (1) ลักษณะขององค์ความรู้ เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่อาศัยความรู้จากสิ่งที่เคยศึกษามา
ก่อนหน้านี้ในระดับพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนยิ่งข้ึน เช่น ภาษาอังกฤษช้ันสูง คณิตศาสตร์ช้ันสูง หรือ
ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ เช่น วิศวกรรม การพยาบาล การแพทย์ นิติศาสตร์ เป็นต้น       
  (2) ลักษณะของผู้รับการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องจบช้ันมัธยมศึกษาเป็นอย่างน้อย  
ผู้รับการศึกษาจึงมีวัยวุฒิพอสมควรส าหรับการศึกษาในระดับนี้ โดยเรียกว่า “นักศึกษา” หรือ “นิสิต”  
  (3) ระดับและระยะเวลาในการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education)1 ได้ก าหนดระดับคุณวุฒิของระดับอุดมศึกษาและ
ระยะเวลาในการศึกษาไว้ 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คุณวุฒิ ระยะเวลาศึกษา 
1 อนุปริญญา 2 – 3 ป ี
2 ปริญญาตรี 3 – 6 ป ี
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 – 2 ป ี
4 ปริญญาโท 2 – 4 ป ี
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 – 2 ป ี
6 ปริญญาเอก 2 – 4 ป ี

  (4) องค์กรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เรียกว่า “สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งอาจ
เรียกช่ืออย่างอื่น เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ฯ ทั้งนี้เป็นตามรูปแบบเฉพาะ ลักษณะงาน และภารกิจที่
หลากหลายของแต่ละที่  

 

                                                             
1 http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ 
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 1.3 ภำรกิจกำรอุดมศึกษำ2 
 เบื้องต้นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งของมหาวิทยาลัย
นั้นๆ ซึ่งเป็นเจตนาของรัฐที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ปรากฏชัดเจน 
ซึ่งโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยของรัฐจะถูกก าหนดให้รับผิดชอบภารกิจหลักสี่ประการ ได้แก่ การจัดการศึกษา
อบรมช้ันสูงเพื่อผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคม การศึกษาค้นคว้าและวิจัยในวิชาการช้ันสูง การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีภารกิจอื่นมาผนวกเพิ่มข้ึนได้ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอาจมีภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งภารกิจของ
มหาวิทยาลัยยังเป็นการจ ากัดขอบเขตการท างานของมหาวิทยาลัยได้ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยไม่
อาจด าเนินการในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือขอบอ านาจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติ
จัดต้ัง  

2. หลักกำรอุดมศึกษำ 
 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าภารกิจได้ตามเป้าหมาย สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องตั้งอยู่บน
หลักพื้นฐานส าคัญของการอุดมศึกษา 2 ประการ คือ หลักความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการ และเสรีภาพ
ทางวิชาการ3 
 2.1 หลักควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกิจกำร  
 หลักความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการ หมายถึงความรับผิดชอบในการด าเนินกิจการภายใน
มหาวิทยาลัย โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก ทั้งในด้านวิชาการ บริหารงาน 
มาตรฐาน การจัดการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ต้องตอบสนองความต้องการของ
สังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งผลิตบัณฑิต วิจัย ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม การให้
มหาวิทยาลัยมีความอิสระในการด าเนินกิจการท าให้ไม่ถูกคลอบง าหรือแทรกแซงจากภายนอกที่จะควบคุม
มหาวิทยาลัยซึ่งที่เป็นแหล่งอุดมความรู้ได้ 
 2.2 หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร  
 หลักเสรีภาพทางวิชาการ หมายถึง เสรีภาพของสมาชิกในสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น การเรียน การสอน การชุมนุม อภิปราย การเขียน ฯลฯ การให้มีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อเป็น
พื้นฐานสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถท าภารกิจได้อย่างสมบูรณ์  

3. ภำรกิจของรัฐ 
 รัฐเกิดจากบุคคลหรือปัจเจกชนมีข้อจ ากัดตามธรรมชาติ ท าให้การที่บุคคลหรือปัจเจกชนในสังคมมา
รวมตัวกันจนเกิดรัฐข้ึน เพื่ออาศัยความเป็นรัฐในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตอบสนองความต้องการ

                                                             
2 สุรพล นิติไกรพจน์, กฎหมายหลักเก่ียวกับการอุดมศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สถาบันคลังสมองแห่งชาติ, 
2557), น. 7 - 8 
3 วิจิตร ศรีสะอ้าน, หลักการอุดมศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, 2518), น. 46 - 55 
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ของบุคคลหรือปัจเจกชนในสังคมนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลหรือปัจเจกชนไม่สามารถท าได้โดยล าพัง กิจกรรม
เหล่าน้ันเราเรียกว่า “ภารกิจของรัฐ”  
 ในเบื้องต้นภารกิจของรัฐถูกจ ากัดเพียง 4 ประการ เป็นภารกิจพื้นฐานที่พอเพียงต่อความเป็นอยู่ของ
รัฐ ได้แก่ 
  (1) การป้องกันการถูกรุกรานจากรัฐอื่น แสดงออกมาโดยมีก าลังทหาร 
  (2) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ แสดงออกมาโดยมีต ารวจ 
  (3) การวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท แสดงออกโดยมีศาลหรือผู้วินิจฉัยขาดคดี 
  (4) การท าความสัมพันธ์กับรัฐอื่น แสดงออกโดยมีนักการทูต 
 ต่อมาสังคมมีความซับซ้อนข้ึนภารกิจของรัฐพื้นฐานไม่เพียงพอ ประชาชนเรียกร้องให้รัฐเข้ามาดูแล
งานด้านอื่นๆ รัฐได้ขยายของเขตภารกิจของรัฐไปถึงงานที่มุ่งส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็น
หลักประกันข้ันพื้นฐานของพลเมืองภายในรัฐ เช่น การรักษาพยาบาล การคมนาคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
การคุ้มครองผู้บริโภค การสาธารณสุข การพลังงาน รวมไปถึงการจัดการศึกษา ซึ่งอาจเรียกว่า “ภารกิจรัฐ
ระดับรอง”  

4. บทบำทของรัฐในกำรศึกษำ 
 การจัดการศึกษาของรัฐแม้เป็นภารกิจของรัฐระดับรอง แต่การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการพัฒนารัฐ กล่าวคือ การศึกษาท าให้ประชาชนภายในรัฐมีความรู้ 
น าความรู้ไปสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และด ารงชีพเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ จากความมุ่งหวังดังกล่าว
จ าเป็นที่รัฐต้องด าเนินการจัดการศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ ซึ่งรัฐอาจด าเนินการจัดการศึกษาเองในทุกระดับ 
หรือเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาได้ทั้งสิ้นทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ  

5. มหำวิทยำลัยในระบบกฎหมำยไทย 
 บทบาทของรัฐต่อการอุดมศึกษา การจัดศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่ละยุคสมัยแสดงออกมาใน
รูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อพิจารณาประเภทของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยอาศัยกฎหมายจัดตั้งเป็น
เกณฑ์ พบว่ามหาวิทยาลัยของรัฐแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
  5.1 มหำวิทยำลัยของรัฐท่ีเป็นส่วนรำชกำร  
 เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐในยุคแรก โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของรัฐโดยตรง ไมว่าจะเป็น กระทรวง ทบวง กรม ในลักษณะเช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆ มหาวิทยาลัย
ประเภทนี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้บังคับกับส่วนราชการ แต่บางกรณีรัฐได้ให้อ านาจมหาวิทยาลัย
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์พิเศษได้เอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างของรัฐ 
ในประเทศไทยเบื้องต้นได้ก าหนดให้ด าเนินการภายใต้กรมมหาวิทยาลัยต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการ 
อันเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยประเภทนี้มีฐานะเป็น “กรม” ความที่
มหาวิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการท าให้ เกิดการควบคุม แทรกแซง โดยสายการบังคับบัญชา ได้ง่าย  
ขาดหลักประกันในความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการและเสรีภาพทางวิชาการ ปัจจุบันรูปแบบมหาวิทยาลยัที่
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เป็นส่วนราชการยังคงเป็นมหาวิทยาลัยหลักส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยแต่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง กฎหมายที่จัดต้ังมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ เช่น 

 (1) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 
  (2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 
  (3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 
  (4) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 
  (5) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 
  (6) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2541 
  (7) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 
  (8) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 
  (9) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548  
  (10) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 21 ยังก าหนดให้ส่วนราชการจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการของหน่วยงานได้ เช่น โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ เป็นต้น 
 5.2 มหำวิทยำลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนรำชกำร  
 มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้บังคับกับส่วนราชการ ลักษณะของ
ระบบราชการท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดข้อจ ากัด จึงเริ่มมีแนวความคิดหารูปแบบที่เหมาะสม
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานส าคัญของการอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะ
ไม่ใช่การบังคับบัญชาแต่เป็นการก ากับดูแลโดยรัฐ สถานะของมหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่ส่วนราชการแต่เป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหากจากส่วนราชการ จึง ไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของราชการแต่สามารถด าเนินภารกิจภายใต้
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเอง รัฐได้ให้หลักประกันในการจัดท าภารกิจโดยอิสระให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
ความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการภายในมหาวิทยาลัย โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากอิทธิพล
ภายนอก และเสรีภาพทางวิชาการ ให้อิสระแก่สมาชิกในสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ
โดยไม่ถูกขัดขวาง มหาวิทยาลัยประเภทนี้เกิดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายจัดตั้ง หรือเกิดจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการ กฎหมายดังกล่าว เช่น 
  (1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 
  (2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 
  (3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 
  (4) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามุกฎราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 
  (5) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 
  (6) พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555 
  (7) พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
  (8) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 
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  (9) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 
  (10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 
  (11) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 
  (12) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 
  มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการเรียกอีกอย่างว่า “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ปัจจุบันได้
เกิดข้ึนและเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งมหาวิทยาลัยที่เกิดข้ึนใหม่และที่เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
ที่เป็นส่วนราชการ  

6. หลักเกณฑ์มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง เหตุผลเพราะ “ระบบราชการ” ที่มีสายการ
บังคับบัญชาที่ยาว มีล าดับช้ันการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ งานบางอย่างที่
เป็นภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วนการตัดสินใจบางครั้งท าได้ไม่ทันท่วงที ระบบราชการมีกฎระเบียบมากมายที่
ซับซ้อนเพื่อควบคุมคนจ านวนมาก บางกรณีได้วางแนวปฏิบัติก าหนดกรอบควบคุมดุลยพินิจการปฏิบัติงานจน
เกิดวัฒนธรรมการท างานข้ึน เป็นการจ ากัดตัวเองมากกว่าประสิทธิภาพจากการท างาน เช่น วัฒนธรรมเน้น
ความละเอียดรอบคอบท าตามกฎหมายทุกข้ันตอนจนไม่เน้นความเร็ว เน้นการตั้งคณะกรรมการในการท างาน
ซึ่งบางกรณีไม่จ าเป็น มีระบบมาตรฐานการจ้างงานเพียงแบบเดียวเน้นความเสมอภาคส าหรับบุคคลที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์เท่ากัน ไม่อาจที่จ้างบุคคลในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในระดับ
เดียวกัน เช่น จ้างอาจารย์ที่สอนหนังสือเก่งมากมีเทคนิคการสอนที่ดีในราคาที่สูงกว่าอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เท่ากันทั้งที่สอนหนังสือไม่เก่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะมีวัตถุประสงค์และ
วิธีการด าเนินภารกิจที่ชัดเจน หากน าระบบราชการเข้ามาใช้อย่างเคร่งครัด จะไม่อาจด าเนินการตามภารกิจได้
ตามเป้าหมาย จึงมีแนวความคิดสร้างระบบที่ให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระจากราชการ จนในปี พ.ศ.2530 
ทบวงมหาวิทยาลัยจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2533 – 2547) หนึ่งในแผนดังกล่าว คือ การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามความพร้อมและศักยภาพ 
มหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งใหม่ให้มีการบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ 4 จึงเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กลางก าหนดในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ก ากับทุกฉบับ โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  (1) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็น
ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ (มีสถานะเป็นองค์การมหาชน) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ

                                                             
4 ทบวงมหาวิทยาลัย, คณะกรรมการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว, วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายของ
แผนการอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ.2533-2547), ม.ป,ท.ม., 2533 
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กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในจ านวนที่
เพียงพอที่จ าเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (2) การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม นโยบายของ
รัฐบาล และแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตต้องให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  (3) ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกลไกลของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนด
กฎเกณฑ์ ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
  (4) สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ก าหนดในองค์ประกอบของสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องมาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจาก
บุคคลภายนอก 1 คน จะต้องสรรหาจากรายช่ือที่คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอ ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย การได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใส โดยวิธีการสรรหาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  (5) การบริหารงานของมหาวิทยาลัยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  (6) ในการบริหารงานบุคคล ข้าราชการและลูกจ้างสามารถเลือกสถานภาพของตัวเองได้
ตามใจสมัคร หากสมัครใจที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะยังคงได้สิทธิการเป็นสมาชิกของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและสิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐก าหนด และในการบริหารงานบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยจะมีกฎเกณฑ์โดยตราเป็นข้อบังคับ มีองค์กรบริหารงานบุคคลที่บุคคลากรมีส่วนร่วมและบริหาร
อย่างเป็นธรรม มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
  (7) งบประมาณและทรัพย์สิน ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัยเป็น
จ านวนที่เพียงพอ เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าเป็น
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีที่เงินรายได้ไม่เพียงพอและมหาวิทยาลัยไม่สามารถเงินสนับสนุนจากแหลง่เงนิ
อื่นๆ ได้ รัฐต้องพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลัง  
  มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้หรอืไดม้า
จากการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ แตใ่ห้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย รายได้ที่
เกิดจากการใช้ทรัพย์สินหรือที่ราชพัสดุเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  (8) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สภามหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย 
  (9) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐก าหนด 
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  (10) การก ากับดูแลและการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในและภายนอก ปกติกฎหมายจะให้
อ านาจรัฐในการก ากับดูแล มิให้มหาวิทยาลัยจัดท าบริการสาธารณะนอกขอบวัตถุประสงค์ และมิให้
มหาวิทยาลัยจัดท าบริการสาธารณะขัดแย้งกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย 
อันเป็นหลักการกระจายอ านาจไว้ ดังนั้น รัฐจึงมิอาจกล่าวถ่วงดุลพินิจของมหาวิทยาลัยได้ การก ากับดูแลมี 2 
ประเภท คือ การก ากับดูแลโดยตรง และการก ากับดูแลโดยอ้อม 
   (10.1) การก ากับดูแลโดยตรง เป็นอ านาจเหนือการกระท า เป็นอ านาจที่กฎหมายให้
องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ก ากับดูแลการกระท าของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อ านาจให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติการกระท า อ านาจยับยั้งและเพิกถอนการกระท า และอ านาจเข้ากระท าการแทน และเป็นอ านาจเหนือ
ตัวบุคคลของมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ องค์กรอ านวยการ (องค์กรกลุ่ม) และองค์กรจัดการ 
   (10.2) การก ากับดูแลโดยอ้อม ได้แก่ การให้เงินอุดหนุน และการใช้สัญญามาตรฐาน 
 หลักเกณฑ์กลางดังกล่าว น าไปสู่การบัญญัติกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในเวลาต่อมา 
 
7. องค์ประกอบในทำงกฎหมำยของมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
 เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหลายๆ แห่ง สามารถก าหนด
องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ5 ได้ดังนี ้
 7.1 กำรบริหำรงำนท่ัวไป 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้องด าเนินการตามแนวทางและนโยบายที่รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ก าหนด และขอให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเท่าที่ไม่ขัดกับแนวทางหรือหลักการที่สภา
มหาวิทยาลัยเคยมีมติไว้ รัฐจะก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก การเปิดคณะใหม่ การเปิดสาขาวิชา
ใหม่ๆ ต้องเสนอแผนงานและค าของบประมาณซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนทางการศึกษาของรัฐ ซึ่งต้องขอความ
เห็นชอบเพื่อของบประมาณและบุคลากรจากรัฐ ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีการบริหารงานได้
อย่างอิสระการตัดสินใจตั้งหน่วยงาน เปิดสาขาวิชาหรือคณะใหม่ๆ การขยายพื้นที่บริการไปยังวิทยาเขตใหม่ๆ 
การก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย ล้วนอยู่ในเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ซึ่งเป็นองค์กรบริหาร
สูงสุด สภามหาวิทยาลัยอาจถอดถอนอธิการบดี คณบดี อนุญาตเปิดหลักสูตร เพิกถอนปริญญาบัตร ก าหนด
ค่าจ้างค่าตอบแทนแก่บุคลากร บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปตลอดถึงยุบเลิกคณะหรือหน่วยงาน
ใดๆ และมีอ านาจในการออกกฎหมาย ซึ่งด าเนินการไปภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ 
 7.2 กำรบริหำรงำนบุคคล 
 ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าของบุคคลเป็นเรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ และไม่ต้อง
ปฏิบัติอย่างเดียวกันในแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจก าหนดค่าตอบแทนที่สูงกว่า มีความมั่นคงน้อยกว่า หรือ

                                                             
5สุรพล นิติไกรพจน์, อ้างแล้ว, น. 10 – 16 
 



11 
 

 
 

น าสัญญาจ้างมาใช้ในการบริหารงานบุคคลได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบหรืออ้างอิ งจากส่วนราชการ
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจมีหลักประกันความมั่นคงและสถานการณ์เป็นข้าราชการเดิมที่มหาวิทยาลัยต้อง
ปฏิบัติต่อผู้นั้นไม่ด้อยไปกว่าเดิม  
 7.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน 
 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้รับงบประมาณจากรัฐที่ให้มาในลักษณะเงินอุดหนุนเป็นก้อนใน
ลักษณะที่เรียกว่า Block Grant ที่จ่ายตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
และหากได้ด าเนินงานตามพันธกิจไปแล้วและมีเงินงบประมาณเหลืออยู่สามารถเก็บไว้เป็นเงินทุนสะสมของ
มหาวิทยาลัยในก ากับนั้นได้โดยไม่ต้องส่งคืนเหมือนส่วนราชการ การก าหนดรายการรายจ่าย หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายต่างๆ ล้วนแต่อยู่อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
 7.4 กำรควบคุมของรัฐ 
 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนแยกต่างหากจากองค์กรของรัฐอื่นๆ การ
ก าหนดสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมหาชน ท าให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิและหน้าที่ความรับผิดทาง
กฎหมาย มีอ านาจในการก่อนิติสัมพันธ์ ถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน สามารถบริหารจัดการการเงิน
งบประมาณ มีบุคลากรของตัวเอง และมีสถานะแยกออกจากส่วนราชการไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง ทบวง 
และกรม เมื่อมหาวิทยาลัยมิใช่ส่วนราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มิได้มีลักษณะในทางอุตสาหกรรมและการค้าหรือ
มิได้แสวงหาก าไร ลักษณะรูปแบบของนิติบุคคลนี้ในทางกฎหมายเรียกว่า “องค์การมหาชน” มีความเป็นอิสระ
และมีอ านาจในการบริหารจัดการ มีอ านาจตัดสินใจ และมีองค์กรในการตัดสินใจของตัวเอง มีทรัพย์สินและ
ความสามารถของตัวเองเป็นการเฉพาะ ไม่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชา หากจะถูกควบคุมจากรัฐโดยอาศัย
อ านาจก ากับดูแล (Tutelage Power) ที่เป็นการควบคุมที่จ ากัด และอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ว่าองค์กรผู้ก ากับดูแล
จะใช้อ านาจก ากับดูแลได้เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น และหากกฎหมายไม่
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อ านาจก ากับดูแลไว้ ผู้ก ากับดูแลก็จะไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ และ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายมหาชนที่ว่าจะมีการตีความขยายอ านาจก ากับดูแลออกไปไม่ได้ 
 จากลักษณะดังกล่าวทั้ง 4 ประการ ท าให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระเต็มที่ในการ
ด าเนินภารกิจ เพราะไม่มีสายการบังคับบัญชาใดที่อยู่เหนือไปกว่าสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงเป็น
องค์กรสูงสุดในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการของบริษัทเอกชนที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการบริหารกิจการ
ของบริษัทนั้นๆ ความสัมพันธ์กับรัฐอยู่ในลักษณะก ากับดูแลความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าและตัว
บุคคลเท่านั้น 

8. มหำวิทยำลันวมินทรำธิรำชในก ำกับของกรุงเทพมหำนคร 
 8.1 แนวคิดกำรตั้งสถำบันอุดมศึกษำในรูปแบบมหำวิทยำลัยในก ำกับของกรุงเทพมหำนคร  
 ปรากฏในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการศึกษาแผนวิชาการ โครงสร้างกายภาพ
การจัดองค์กรและบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการจัดท าและยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับ
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ของกรุงเทพมหานคร ต่อมามีการบรรจุโครงการจัดตั้งไว้ในแผนบริหารกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2548 – 2551 
โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 
  (1) เพื่อตอบสนองความต้องการของกรุงเทพมหานครและประเทศโดยใช่สถาบันอุดมศึกษา
เดิมเป็นพื้นฐาน และไม่ซ้ าซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วเกินความจ าเป็น 
  (2) เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการอุดมศึกษาเฉพาะทางร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  (3) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาเฉพาะทางที่ท าอยู่ 
  (4) เพื่อขายการจัดการอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครโดยใช้องค์
ความรู้ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาในสหวิทยาการ และการพัฒนาการบริหารการปกครอง
ท้องถ่ิน 
  (5) เพื่อเป็นหน่วยทางวิชาการช้ันสูงในการส่งเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน อาทิ การจัดการศึกษา และการฝึกและพัฒนาอาชีพ การบ ารุง รักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน การจัดการการบ ารุงการศึกษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โดยยกความจ าเป็นในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งจ าแนกได้สองประการ คือความจ าเป็นของการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่
ประชากรอยู่อย่างแน่นหนา และหลายกรณีกรุงเทพมหานครไม่สามารถแ ก้ไขปัญหาได้โดยล าพัง 
กรุงเทพมหานครจะต้องมีองค์ความรู้เพื่อประยุคและสนับสนุนการแก้ปัญหาของท้องถ่ิน กรุงเทพมหานครมี
ความพร้อมในด้านความช านาญของหน่วยงาน ที่เดิมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยู่แล้วไดแ้ก่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ซึ่งสามารถปรับ
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และงบประมาณ 
พร้อมที่จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรและความเป็นอิสระนางวิชาการ 
เนื่องจากการอุดมศึกษาที่มีอยู่มีข้อจ ากัดด้วยระบบราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญไม่สามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ต่างจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ การที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติ
ปริญญาบัตรจึงจ าเป็นต้องเข้าไปเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และข้อจ ากัดในการจัดท าหลักสูตร
ขาดความเป็นอิสระทางวิชาการ จึงจ าเป็นต้องจัดต้ังมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งอุดมความรู้ช้ันสูงเพื่อประโยชน์
ของประชาชนของท้องถ่ิน  

 8.2 กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำรศึกษำ 
 บทบัญญัติของกฎหมายที่ยืนยันว่ากรุงเทพมหานครในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาได้ ประกอบไปด้วย 
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 (1) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2540 
  มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
  ………………………. 
  มาตรา 289 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ินน้ัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่
ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถ่ินตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องค านึงถึง
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินด้วย 
  (2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 
  มาตรา 89 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการใน
เขต 
  ……………………….   
            (21) การจัดการศึกษา 
  ……………………….   
  (3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ในเรื่องที่เป็นอ านาจของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
  มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน 
                     มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหส้ามารถ
จัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 8.3 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชในก ำกับของกรุงเทพมหำนคร 
 กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
…. โดยมีสาระส าคัญคือการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในก ากับกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ น ารูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาสร้างกลไกลการก ากับโดย
กรุงเทพมหานครและก ากับโดยรัฐมาไว้ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพช้ันสูง พัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทย์และสาธารณสุข โดยเน้นด้านเวช
ศาสตร์เขตเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินและพัฒนามหานคร รวมทั้งให้โอกาสการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนเมือง บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ การบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รายได้ ของมหาวิทยาลัยมาจากเงินอุดหนุน
กรุงเทพมหานครและรัฐบาล ร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา มี
การปรับปรุงแก้ไขร่างฉบับดังกล่าวหลายครั้ง ท้ายสุด สภาผู้แทนราษฏรในคราวประชุมวันที่ 29 กันยายน 
2553 มีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 มีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช พ.ศ.2556 โดยมีสาระส าคัญคือ เปลี่ยนช่ือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เป็น 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 รวมทั้งแก้ไขถ้อยค าในตัวบทกฎหมายต่างๆ ให้เปลี่ยน
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทั้งหมดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว  
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บทที่ 3 
เนื้อหำ รำยละเอียดของเรื่อง 

1. สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช พ.ศ.2553 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยบทบัญญัติทั้งหมดมี 8 หมวด 81 มาตรา และบทเฉพาะกาล โดยอาจแบ่งสาระส าคัญได้
ดังนี้ 
 1.1 รูปแบบของมหำวิทยำลัย 
 กฎหมายจัดตั้ งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไมเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
และไมเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 6 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้7 เห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีรูปแบบเป็นหน่วยงานของรัฐในก ากับของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น 
 1.2 บทบัญญัติท่ัวไป 
 กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
กรุงเทพมหานครจัดต้ังข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูง รวมตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์การสาธารณสุข การบริหารจัดการเขต
เมือง การปกครองส่วนท้องถ่ิน การพัฒนามหานคร การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อม และกีฬา โดยค านึงถึงประสบการณและความพรอมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์ ของประเทศชาติ8 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ท าการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และน าความรู้นั้น

                                                             
6 มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
7 มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
8 มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
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ไปใช้เพื่อประโยชนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ9 ซึ่งมหาวิทยาลัยจึงมีอ านาจหน้าที่
ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว10 
 1.3 กำรจัดองค์กรและกำรบริหำรงำน 
 กฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีองค์กรต่างๆ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
สูงสุดในการบริหารงานมหาวิทยาลัย กฎหมายจัดต้ังได้ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้มี
ลักษณะเฉพาะ โดยก าหนดให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ปลัดกรุงเทพมหานคร และเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่ง11 ซึ่งเป็นการน าผู้แทนจากกรุงเทพมหานครและผู้แทนของรัฐเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่พบลักษณะดังกล่าวในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยอื่น อย่างใดก็ตามแม้สภามหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรสูงสุดแต่ด้วยสภาพของคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยบุคคลจ านวนหลายคน การตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ จึงไม่สามารถท าได้โดยล าพังการด าเนินงานใดๆ จึงอาจไม่ทันการ ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยจึงให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลยั12 
อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย13 
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาจแบ่งได้เป็น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ซึ่งกฎหมายจัดต้ังเรียกว่า “ส่วนงาน”14 การจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานให้
ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา15  
 สว่นงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน16 มีดังนี ้
  (1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเลขานุการและสาร
บรรณ รวมทั้งสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 
มอบหมาย 

                                                             
9 มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
10 มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
11 มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
12 มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
13 มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
14 มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
15 มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 
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  (2) ส านักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล  
งานธุรการ การเงินการคลัง งบประมาณและพัสดุ นโยบายและแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์  
นิติการ การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ และการจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา และภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  (3) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทาง 
ด้านการศึกษา  การควบคุมการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ ทุก
ระดับตลอดจนผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางหลายสาขา พัฒนาหลักสูตร  และปรับปรุงการศึกษาทางการแพทย์ให้ได้
มาตรฐานสากล ส่งเสริม  สนับสนุน  ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ
แก่ประชาชนด้านการบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค  และให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม  
ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของ
ไทย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่ อธิการบดีมอบหมาย 
  (4) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทาง 
ด้านการศึกษา การควบคุมการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการจัด การศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และบุคลากรพยาบาลอื่น ๆ  การส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล  การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม  ตลอดจนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทย และ
วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  (5) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง ท าวิจัยและ
สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองและมหานคร  
จัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญาและประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถ่ินจัดท าเป็นคลังความรู้มหานคร และเมือง  
ให้บริการการศึกษา การวิจัย และบริการสารสนเทศ การให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่ การ
ปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  (6) วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มีภาระหน้าที่ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาคมเมือง เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ   ภาคประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคมเมือง รวบรวมองค์ความรู้ สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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1.4 กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 ด้านงานวิชาการกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ การอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง ยุบรวมหรือยกเลิก หลักสูตรการศึกษา อนุมัติ
การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยอื่น เป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัย17 โดยมี “สภาวิชาการ” มีอธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ และมีกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย18 ท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องงานวิชาการ
ก่อนที่จะให้ความเห็นและเสนอแนะให้กับสภามหาวิทยาลัย กรณีดังกล่าวคล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั
อื่นๆ 
 ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 19 ส่วนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษได้20 ซึ่งต าแหน่งทาง
วิชาการยกเว้นอาจารย์และอาจารย์พิเศษ สามารถน ามาเป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 21 
กรณีดังกล่าวคล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ 

1.5 กำรบริหำรงำนบุคคล 
 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย22ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของส่วน
ราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักแล้วบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะ 
มีเพียง “พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของรัฐที่มิได้เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร และไม่อยู่ภายใต้องค์กรบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมีอิสระอย่างยิ่ง
ในการบริหารงานบุคคล สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล23  
มีอ านาจในการก าหนดเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย24 ก าหนดครุยวิทยฐานะ หรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย แสดงวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน ง 

                                                             
17 มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
18 มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
19 มาตรา 55 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
20 มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
21 มาตรา 58 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
22 มาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
23 มาตรา 21 (10) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
24 มาตรา 66 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
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คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย25 ผู้ใดใช้ครุยหรือเข็มวิทยฐานะโดยไม่มีสิทธิ จะมีความผิดและมีโทษทางอาญา26 
ส่วนการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งการด าเนินการบริหารงานบุคคลเป็นอ านาจ
ของอธิการบดี27 กรณีดังกล่าวคล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น 
 นอกจากนี้ยังประกันความอิสระของการบริการงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยกิจการของ
มหาวิทยาลัยจะไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัด สิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 28 ซึ่งไม่ได้ก าหนด
มาตรฐานข้ันต่ าเหมือนดังเช่นที่กฎหมายแรงงานก าหนด 
 ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่เดิมสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ  
วชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย กฎหมายก าหนดให้
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดังกล่าวยังคงเป็นข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครต่อไป และให้
ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการแล้วแต่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครอยู่ภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ผลท าให้ข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป แต่มีสถานะเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย และให้ถือว่ามหาวิทยาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ โดยน า
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้างมาใช้บังคับ
แล้วแต่กรณี และหากกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใดๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคลองกับ พระราชบัญญัติน้ีหรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้
เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด29  
 ส าหรับการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย กฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาแสดงเจตนาเอาไว้ 4 ระยะ30 ดังนี้  
  (1) เจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในทันที 

                                                             
25 มาตรา 64 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
26 มาตรา 67 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
27 มาตรา 31 (3) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
28 มาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
29 มาตรา 70 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
30 มาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
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  (2) เจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในภายหลัง 180 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ตองทดลองปฏิบัติงาน 
  (3) เจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในภายหลัง 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมิน เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รับเขาทดลองปฏิบัติงาน เป็นเวลา 1 ปี เมื่อพ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ให้บรรจุได้ 
  (4) เจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในภายหลัง 5 ปี ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้า
ท างานจะเป็นประโยชนต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเขาท างานได้ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ซึ่งกรณีดังกล่าวคล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านจากข้าราชการหรอื
ลูกจ้างมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยิ่งนานไปเงื่อนไขและความยากที่จะเปลี่ยนสถานะภาพก็จะเพิ่มข้ึน ซึ่ง
แสดงให้เห็นกฎหมายจัดต้ังมีเจตนาสนับสนุนให้ข้าราชการหรือลูกจ้างแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว แต่ยังคงขาดระยะเวลาสิ้นสุดการให้เปลี่ยนสถานภาพ ท าให้ข้าราชการหรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครบางกลุ่มสมัครใจที่จะอยู่ในสถานะเดิมโดยไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 1.6 งบประมำณกำรเงิน 
 กฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีเงินรายได้จาก เงินอุดหนุนที่
กรุงเทพมหานครจัดสรรให้เป็นรายปี คาธรรมเนียม ค่าบ ารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ
ด าเนินงานและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไดมาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประ
โยชนในที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมผ่านกรุงเทพมหานคร รายได หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งเงินอุดหนุนที่
กรุงเทพมหานครจัดสรรให้นั้น ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแกมหาวิทยาลัยโดยตรง
ซึ่งต้องไมน้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ผ่านกรุงเทพมหานครให้ก าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รายไดของมหาวิทยาลัยไมเป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และไมตองน าส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไมเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลง่
อื่นไดก้รุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แกมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น31 เห็นได้ว่ารายไดห้ลกั

                                                             
31 มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
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ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
อื่นๆ คือ ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรุงเทพมหานครตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด และเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาลโดยผ่านกรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลจะจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นด้วยการก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอกรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นที่ได้รับเงินโดยตรงจากรัฐบาลโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมหาวิทยาลัยไม่ต้องน ารายได้ของมหาวิทยาลัยส่งคืนกรุงเทพมหานครอีก โดยสภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร32 และมีระบบตรวจสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป33  
 1.7 กำรจัดกำรทรัพย์สิน 
 กฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการออกระเบียบข้อบังคับในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินขอมมหาวิทยาลัย34 โดยมีลักษณะเหมือนกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ  โดยมี
อ านาจถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินมีสิทธิในหรือหาประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา และจ าหน่ายสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก ราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้35 และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง 
รวมทั้งการบังคับ ทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้36 ในกรณีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้ทิศให้
ก าหนดไว้แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผูอ้ทุศิให้
หรือทายาถ้า หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย37 มหาวิทยาลัยยัง
อาจกู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ลงทุนหรือ ร่วมลงทุน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์แกกิจการของมหาวิทยาลัย แต่การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน 
หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน38 

1.8 กำรก ำกับดูแล 
 กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยก าหนดให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
กรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไป ในการด าเนินงานของ

                                                             
32 มาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
33 มาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
34 มาตรา 21 (10) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
35 มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
36 มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
37 มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
38 มาตรา 14 (4) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
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มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครพิจารณาหาข้อยุติหากไม่สามารถ มีข้อยุติได้ภายใน 60 วัน 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากมีค าวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วให้ เป็นที่สุด 39 บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน าเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี40 จาก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยดังกล่าว เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีการก ากับดูแล
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ โดยมีการก ากับดูแล 2 ช้ัน คือ การก ากับโดยกรุงเทพมหานคร
เป็นการก ากับดูแลโดยทั่วไป และรัฐบาลก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ เมื่อแยกเป็นองค์กรที่ก ากับดูแลพบว่า
มหาวิทยาลัยมีองค์กรที่ก ากับดูแลได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีรักษาการ
ตามกฎหมาย (รัฐมนตรีมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะรัฐมนตรี ในขณะที่
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะมีองค์กรเพียง รัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมาย และคณะรัฐมนตรี เท่านั้น  

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
39 มาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
40 มาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี 

สภากรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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 ในเรื่องการตรวจสอบ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการ 
ด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี รอง
อธิการบดี หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน และรายงานผลโดยตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไปไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง41 อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงานและ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย42 
 ในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย43 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย44 ให้สภาวิชาการจัดให้มีการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
ระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด45 เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการ
เปิดสอน รวมทั้ง การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา46 
 1.9 บทเฉพำะกำล 
 การโอนกิจการ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน งบประมาณ และรายได้ของ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ในสังกัด ส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร มาเป็นของมหาวิทยาลัย47 ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และ 
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ มีฐานะเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดยเรียกช่ือว่า “คณะแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล” และ “คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์”48 และให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครใน
สังกัดดังกล่าวยังเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครแต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
 การน ากฎเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครมาบังคับใช้ ในระหว่างที่ มหาวิทยาลัยยังมิได้ออกระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก .ก. 
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม49 

                                                             
41 มาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
42 มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
43 มาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
44 มาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
45 มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
46 มาตรา 24 (5) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
47 มาตรา 69 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
48 มาตรา 78 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
49 มาตรา 81 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
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 จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอยู่หลายประการ เช่น การก ากับดูแล การจัดสรรงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินกิจการมากว่า 6 ปีเศษ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการท าให้ไม่
สามารถเติบโตได้เท่าที่ควร 

2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
 ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา พบว่าการมีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยอาจก่อให้เกดิ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานท าให้การเติบโตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรเมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น โดยมีปัญหาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 ปัญหำควำมเข้ำใจสถำนะของมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
 กฎหมายจัดต้ังได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในส่วนที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไป ในกรณี
ที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครพิจารณาหาข้อยุติหากไม่สามารถมีข้อยุติได้ภายใน 60 วัน ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากมีค าวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วให้เป็นที่สุด จากข้อบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยถูกก ากับโดยราชการส่วนท้องถ่ิน และ
ถูกก ากับโดยรัฐบาลด้วย ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาการกับดูแลโดยกรุงเทพมหานครและรัฐบาลไม่ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาในการท างานแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการแต่อย่าใด แต่ 
โครงสร้างดังกล่าวกลับก่อให้เกิดการตีความทางกฎหมาย ว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐเหมือนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆหรือไม่ และสถานะของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมี
ระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือไม่ 
 ประเด็นแรก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเหมือนมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐอื่นๆ หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 4 ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยนวมิน 
ทราธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วน
ท้องถ่ิน แม้มาตรา 5 และมาตรา 53 วรรคท้ายจะก าหนดให้รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงานบางเรื่อง แต่มิได้หมายความว่ารัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีจะมีอ านาจก ากับโดยทั่วไปเหมือน
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ ซึ่งมาตรา 53 วรรคแรกได้ให้ผู้ที่ก ากับโดยทั่วไปเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ใน
ก ากับของกรุงเทพมหานครหรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หาใช้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่อย่างใด 
 ประเด็นที่สอง สถานะของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
หรือไม่ แม้มาตรา 4 จะก าหนดว่ามหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับขององค์การปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน แต่การจัดตั้งมิได้เกิดจากอ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  แต่เกิดจากกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงมีระดับไม่
ต่างจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ 
 2.2 ปัญหำข้อจ ำกัดในงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
 กฎหมายจัดต้ังได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครที่จัดสรรให้เป็นรายปี
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็น
งบประมาณหลักของมหาวิทยาลัย และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมผ่าน
กรุงเทพมหานคร โดยต้องก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเป็นรายการ
ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แกกรุงเทพมหานครตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ 
เป็นหลักประกันในทางกฎหมายส าหรับมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างเพียงพอในการ
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย จากข้อก าหนดดังกล่าวเห็นว่าเป็นข้อบัญญัติที่เป็นคุณอย่างมากส าหรับการ
ได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัย แต่ในการด าเนินงาน 6 ปีเศษของมหาวิทยาลัยกลับพบปัญหาหลาย
ประการในเรื่องข้อจ ากัดของกรุงเทพมหานครในการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต ความไม่
สอดคล้องกับหลักการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยสามารถรับ
งบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรงหรือไม่ และหากมหาวิทยาลัยรับงบประมาณโดยตรงจะเป็นการขัดกับ
หลักการก ากับดูแลของกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 ประเด็นแรก ข้อจ ากัดของกรุงเทพมหานครในการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต ใน
การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและเติบโตข้ึนเรื่อยๆ เห็นจากในปี พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยเริ่มต้นจาก 4 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส านักงานอธิการบดี มีผู้ปฏิบัติงานจ านวนไม่มาก จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ส่วนงานเพิ่มข้ึนเป็น 6 ส่วนงาน โดยเพิ่ม วิทยาลัยพัฒนามหานคร วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง และอยู่ใน
ระหว่างโครงการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มีการบรรจุอาจารย์ใหม่ เพิ่มบุคลากรในสาย
งานต่างๆ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของทุกส่วนงานเพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย แม้จะเห็นว่า
มหาวิทยาลัยไดม้ีการพัฒนาการไปจากเดิม แต่ยังคงเติบโตช้าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ทั้งนี้
ปัญหาหลักเกิดจากมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของมหาวิทยาลัย 
พบว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่เพิ่มข้ึน ภาระทางด้าน
งบประมาณนี้แม้กรุงเทพมหานครจะมีความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย แต่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ ว่ากรุ งเทพมหานครต้องอาศัยงบประมาณเพื่อด าเนินภารกิจด้านอื่นๆ ตามภารกิจของ
กรุงเทพมหานครเช่นกัน ซึ่งในบางครั้งมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณได้ นอกจากนี้ข้อจ ากัดของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นด้านผลิต
แพทย์และพยาบาลเป็นหลัก นักศึกษาที่สามารถรับได้ปีละไม่เกิน 400 คน จึงเป็นการยากที่มหาวิทยาลัยจะมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงการการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ มหาวิทยาลยัมข้ีอจ ากดั
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ในด้านพื้นที่ ทรัพย์สินและที่ดินของมหาวิทยาลัย ไม่อาจหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินได้เต็มที่ มหาวิทยาลัยยัง
ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่จะน ามาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อหาประโยชน์ มหาวิทยาลัยได้วางแผนหารายได้ใน
ช่องทางอื่นโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ทางด้านความรู้ความสามารถของบุคคลากรโดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการและสังคม และการวิจัย แต่รายได้ยังคงไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานยังคงต้อง
พึ่งพิงงบประมาณจากกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ปัญหาจึงเกิดแก่กรุงเทพมหานครที่ต้องจัดหางบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด จึงอาจต้องน างบประมาณที่มีไว้ส าหรับภารกิจด้านอื่นมาให้
มหาวิทยาลัยแทนท าให้ประสิทธิภาพการจัดท าภารกิจของกรุงเทพมหานครลดลง ในทางกลับกันหากภายหน้า
มหาวิทยาลัยสามารถหารายได้อย่างเพียงพอและไม่ประสงค์จะรับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ก็ไม่อาจ
ท าได้เพราะกฎหมายก าหนดให้กรุงเทพมหานครต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยตามสัดส่วนที่
กฎหมายก าหนด จึงกลายเป็นภาระทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 ประเด็นที่สอง ความไม่สอดคล้องกับหลักการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คือ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grant ในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเสนอของบประมาณเป็นวงเงินรวม รัฐจะสนับสนุนงบประมาณ
แก่มหาวิทยาลัยในรูปแบบเงินก้อนเป็นการบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน (Performance Base 
Budgeting : PBB)50 ซึ่งการให้งบประมาณในรูปเงินก้อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เพิ่ม
ความอิสระ คล่องตัว ในการจัดการซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวม 51 แต่มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราชในการของบประมาณจากกรุงเทพมหานครต้องด าเนินการภายใต้วิธีการงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร โดยเสนอของบประมาณ เมื่อมหาวิทยาลัยทราบวงเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จะต้องมีการขอและอนุมัติเงินประจ างวด52 ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวินัยทางการเงินการคลังมีระบบระเบียบการ
ตรวจสอบที่รอบคอบในการใช้จ่ายเงิน แต่กลับเกิดความไม่คล่องตัวในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่ง 
ไม่สอดคล้องกับการได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั่วไป จากเหตุผลดังกล่าวมีแนวความคิด
ว่ามหาวิทยาลัยควรได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาล 
 ประเด็นที่สาม มหาวิทยาลัยสามารถรับงบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรงหรือไม่  กรณีนี้ มาตรา 15 
(6) ได้ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสมผ่าน
กรุงเทพมหานคร กรณีดังกล่าวรัฐบาลสามารถให้มหาวิทยาลัยโดยตรงได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงสถานะของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 453 พบว่ามหาวิทยาลัยอยู่ในก ากับขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีสถานะเป็นนิติ

                                                             
50 https://www.gotoknow.org/posts/114242 
51 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/495304 
52 นฤมล รัตนาภิบาล, การบริหารงบประมาณกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาปัญหาอุปสรรคในกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2549), น. 20 – 30 
53 มาตรา 4 ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ เป็นหน่วยงาน ของรัฐอยู่ ในก ากับของ
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไมเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
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บุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณของรัฐอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 
เมื่อพิจาณาเนื้อหาพบว่าหน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ ราชการและรัฐวิสาหกิจ ไม่พบค าว่า “มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ” แต่อย่างใด แต่เมื่อดูจากนิยามค าว่า ส่วนราชการ ให้หมายความถึง “ส านักงานหรือหน่วยอื่น
ของรัฐ” ค าว่าส่วนราชการจึงรวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ แต่ไม่อาจรวมมหาวิทยาลัยนวมิน  
ทราธิราช เมื่อมหาวิทยาลัยไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณจึงถูกจ ากัดไม่อาจรับ
งบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง เพื่อให้มหาวิทยาลัยวมินทราธิราชสามารถรับงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาล มี
งบประมาณพอเพียงต่อการด าเนินงาน สอดคล้องกับได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ๆ 
และเพื่อไม่ให้กรุงเทพมหานครต้องมีเป็นภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จะต้องแก้ไขเนื้อความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และเพื่อให้เป็นหน่วยรับงบประมาณ ปรับเปลี่ยนที่มาของแหล่งรายได้
หลักขอมหาวิทยาลัยจากงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นงบประมาณจากรัฐบาล โดยรัฐบาลต้องจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นรายได้หลัก โดยจัดสรรให้มหาวิทยาลัยโดยตรงไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครและ
เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการ
พัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณให้
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก มหาวิทยาลัยโดยตรงตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แก่
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และใน
กรณีที่รายได้มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ  
ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ กรุงเทพมหานครและรัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น  
   ประเด็นที่สี่  มหาวิทยาลัยรับงบประมาณโดยตรงจะเป็นการขัดกับหลักการก ากับดูแลของ
กรุงเทพมหานครหรือไม่ กรณีไม่อาจเถียงว่าการวิธีการจัดสรรประมาณเป็นวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแล
ทางอ้อม แต่เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยพบว่ากลไกลการก ากับดูแลโดยกรุงเทพมหานครมีอยู่
หลายประการ กรุงเทพมหานครก ากับมหาวิทยาลัยในลักษณะโดยทั่วไป และถูกก ากับโดยรัฐบาลเป็นการ
เฉพาะ บทบาทของกรุงเทพมหานครในการก ากับมหาวิทยาลัยนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด และให้สอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
และยังก าหนดให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการ
บริหารงานและก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนการรับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครเป็น

                                                                                                                                                                                              

งบประมาณ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  
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รับงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาล จึงไม่มีผลในการที่กรุงเทพมหานครจะก ากับดูแลความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท าและตัวบุคคลของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 
 2.3 ปัญหำควำมคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
 ปัญหาและอุปสรรคอีกประการที่ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควร 
คือความคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยหลักแล้วมหาวิทยาลัยในก ากับมีภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดภายใต้หลักความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยและเสรีภาพทาง
วิชาการ ซึ่งแตกต่างจากภารกิจของของกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจนที่มีหน้าที่ดูแลความอยู่ดีมีสุขของคน
กรุงเทพมหานคร เมื่อเราดูถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เกิดจากพัฒนาการ
จากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีสถานะเป็นกรม ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ ก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการได้ใช้เวลาพอสมควรในการบ่ม
เพาะทัศนคติและความเข้าใจของบุคลากรต่อระบบงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพื่อให้สามารถด าเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนสถานภาพ แต่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมิได้
เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการแต่เริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ  
วชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  กฎหมายจัดตั้ง
ก าหนดให้วิทยาลัยทั้งสองของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานคร มี
สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนสถานะในทันทีทันใดโดยไม่มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเป็นมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยยังขาดความ
เข้าใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ยังมีความคิดยึดติดส่วนงานที่มีมาก่อนมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเดิมปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด และวัฒนธรรม
องค์กรที่ปฏิบัติกันมาดั้งเดิม สิ่งเหล่าน้ีได้บ่มเพาะและหล่อหลอมแนวความคิดกันมานาน ซึ่งระบบการบริหาร
ของหน่วยราชการเดิมปรับเปลี่ยนเป็นระบบมหาวิทยาลัยซึ่งมีความแตกต่างจากระบบเดิมอย่างสิ้นเชิง 
จึงก่อให้เกิดปัญหา เช่น 
  (1) การได้รางวัลประจ าปี (โบนัส) พนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนมีความคิดว่าเมื่อข้าราชการ
กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลประจ าปีพนักงานมหาวิทยาลัยก็ควรได้รับรางวัลประจ าปีเช่นกัน ทั้งที่
มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากเป็นคนละหน่วยงานกับกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยอาจให้รางวัล
ประจ าปีกับพนักงานมหาวิทยาลัยมากหรือน้อยกว่าที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหรือไม่ให้เลยก็ได้  
  (2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบางส่วนยังมีความคิด
เปรียบเทียบตลอดเวลาระหว่างสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยกับสวัสดิการและสทิธิประโยชนท์ี่
กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
  (3) ข้าราชการในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีความคิดไม่อยากเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ ที่ข้าราชการต่างแสดงความจ านงเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานกันมาก เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไม่มีข้าราชการอีกแล้ว การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิยาลัยเป็นการ
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ลาออกจากราชการมาเป็นข้าราชการบ านาญแล้วมาท าสัญญาจ้างใหม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เปลี่ยน
สถานภาพจะได้รับเงินเดือนของมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงกว่าเงินเดือนสุดท้ายของต าแหน่งราชการเดิม ได้รับ
เงินบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ านาญข้าราชการ และยังมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในฐานะข้าราชการ
บ านาญ แต่พบว่ามีข้าราชการและลูกจ้างบางกลุ่มไม่ยอมเปลี่ยนสถานภาพ ยังคงสมัครใจที่จะเป็นข้าราชการ
และลูกจ้างกรุงเทพมหานครแบบเดิม 
  (4) การที่มหาวิทยาลัยมีผู้ปฏิบัติงานหลายประเภทท าให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพในการ
บริหารงานบุคคล เพราะผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภทจะมีกฎหมายใช้บังคับใช้ในการบริการงานบุคคลเป็นการ
เฉพาะของตัวเอง การด าเนินการทางวินัย ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฯลฯ การที่มีความแตกต่างกันท าให้
เกิดปัญหาการเปรียบเทียบเกิดความความแตกแยกในหมู่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยยากต่อการดูแล 
  เห็นไดว่้าปัญหาความคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นมหาวิทยาลัยเป็นปัญหา
ส าคัญ การจะปรับเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องยากไม่อาจท าได้ในเวลาอันสั้น แต่จ าเป็นต้องท าแม้จะต้องใช้
เวลานานก็ตาม 
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บทท่ี 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. บทสรุป 
 มหาวิทยาลัยในก ากับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นพัฒนาการของรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา
รูปแบบใหม่ เพื่อรับผิดชอบภารกิจในการจัดการศึกษาของรัฐในช้ันสูง แม้การศึกษาจะเป็นภารกิจของรัฐระดับ
รอง แต่การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ เป็นรากฐานของประชาชนที่ดีมีคุณภาพใน
สังคม จากความมุ่งหวังของรัฐดังกล่าว รัฐอาจด าเนินการจัดการศึกษาเองในทุกระดับ หรือมีนโยบายสนับสนุน
ให้เอกชนเป็นจัดการศึกษาได้ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย บทบาท
ของรัฐต่อมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไปเปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งเห็นได้จากกฎหมายจัดต้ัง การพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐโดยตรง ใน
ลักษณะเช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆ มหาวิทยาลัยประเภทนี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้บังคับกับ
ส่วนราชการอื่นๆ ลักษณะของระบบราชการท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดข้อจ ากัด จึงเริ่มมี
แนวความคิดหารูปแบบที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย น ามาสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่สอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐานส าคัญของการอุดมศึกษา เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากส่วนราชการไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ของราชการแต่สามารถด าเนินภารกิจภายใต้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเอง มีความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะ
ก ากับดูแลให้ด าเนินกิจการไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  รัฐได้ให้หลักประกันในการ
จัดท าภารกิจโดยอิสระให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการภายในมหาวิทยาลัย 
โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก และเสรีภาพทางวิชาการ ให้อิสระแก่สมาชิกใน
สถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการโดยไม่ถูกขัดขวาง  
 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ การพัฒนาการรูปแบบของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาการอีก
ข้ันโดยเกิดมหาวิทยาลัยในก ากับขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการน ารูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากบัของ
รัฐมาสร้างกลไกลการก ากับโดยกรุงเทพมหานครและก ากับโดยรัฐมาไว้ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะดังนี้  
 (1) ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้มีลักษณะเฉพาะ โดยก าหนดให้มีรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร และเลขานุการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 (2) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีเงินรายได้จาก เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้
เป็นรายปีไมน้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย และหากไมสามารถหาเงิน
จากแหล่งอื่นได้กรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แกมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น  
 (3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไป ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้ว่ายังเป็นผู้
ก าหนดวงเงินในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 (4) ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ
ส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครพิจารณาหาข้อยุติหากไม่สามารถ มีข้อยุติ
ได้ภายใน 60 วัน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
หากมีค าวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด 
 (5) มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจการมา 6 ปี เศษ พบว่าการมีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยบางประการ
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานท าให้การเติบโตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควร
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ดังนี้ 
 (1) ปัญหาสถานะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื่องจากกฎหมายจัดตั้งก าหนดให้มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราชมีการก ากับโดยกรุงเทพมหานครและรัฐบาล ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการตีความกรณี
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเหมือนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นหรือไม่ และสถานะของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติ
ของมาตรา 4 ก าหนดชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ใน
ก ากับของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน แม้มาตรา 5 และมาตรา 53 วรรคท้ายจะก าหนดให้
รัฐมนตรีมีบทบาทในการด าเนินงานบางเรื่อง แต่มิได้หมายความว่ารัฐมนตรีจะมีอ านาจก ากับโดยทั่วไปเหมือน
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ ซึ่งมาตรา 53 วรรคแรกได้ให้ผู้ที่ก ากับโดยทั่วไปเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นห น่วยงานของรัฐอยู่ใน
ก ากับของกรุงเทพมหานครหรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หาใช้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่อย่างใด  
และแม้ว่าจะมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่มหาวิทยาลัยเกิดข้ึน
จากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจึงมีระดับไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ๆ 
 (2) ปัญหาข้อจ ากัดในงบประมาณของมหาวิทยาลัย กฎหมายจัดต้ังได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยได้รับเงิน
อุดหนุนจากกรุงเทพมหานครที่จัดสรรให้เป็นรายปีและไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมผ่านกรุงเทพมหานคร 
โดยจัดสรรให้แกกรุงเทพมหานครตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของ
มหาวิทยาลัยพบว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเพิ่มข้ึนตาม
การเติบโตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยยังไม่มีรายได้จากทางอื่นยังคงต้อง
พึ่งพิงงบประมาณจากกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ปัญหาจึงเกิดแก่กรุงเทพมหานครที่ต้องจัดหางบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด และในทางกลับกันหากภายหน้ามหาวิทยาลัยสามารถหา
รายได้อย่างเพียงพอ กรุงเทพมหานครก็ต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยตามสัดส่วนที่กฎหมาย
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ก าหนด จึงกลายเป็นภาระทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังพบว่ามหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐในลักษณะ Block Grant แต่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชต้องด าเนินการ
ภายใต้วิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเสนอของบประมาณเมื่อทราบวงเงินจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายจะต้องมีการขอและอนุมัติเงินประจ างวด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่สอดคลอ้งกบัการไดร้บั
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณพอเพียงต่อ
การด าเนินงานและสอดคล้องกับได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ๆ ต้องปรับเปลี่ยนที่มา
ของแหล่งรายได้หลักของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นงบประมาณของรัฐบาล โดยรฐับาล
ต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นรายได้หลักโดยจัดสรร ให้มหาวิทยาลัยโดยตรงไม่ต้องผ่าน
กรุงเทพมหานครและเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ส่วนกรุงเทพมหานครจะ
จัดสรรให้ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแกมหาวิทยาลัยโดยตรงตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แก่
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้จะต้องให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ 
โดยเสนอแก้ไขเนื้อความในมาตรา 4 มาตรา 15 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทรา 
ธิราช พ.ศ.2553 ซึ่งการแก้ไขมาตราดังกล่าวเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยพบว่ามหาวิทยาลัยถูก
ก ากับโดยกรุงเทพมหานครในลักษณะโดยทั่วไป และก ากับโดยรัฐบาลเป็นการเฉพาะ และยังก าหนดให้รองผู้ว่า
ราชการกรุง เทพมหานครที่ผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานครมอบหมาย และปลัดกรุง เทพมหานคร  
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารงานและ
ก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนการรับงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาล จึงไม่มีผลในการที่
กรุงเทพมหานครจะก ากับดูแลความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าและตัวบุคคลของมหาวิทยาลยัแตอ่ยา่งใด 
 (3) ปัญหาความคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในก ากับมีภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยและเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งแตกต่างจากภารกิจ
ของของกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานะในทันทีทันใดจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เป็นมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลยั
ยังขาดความเข้าใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ยังมีความคิดยึดติดกับหน่วยงานก่อนมาเป็นมหาวิทยาลัย 
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยยังคงมีความคิดและวัฒนธรรมของระบบบริหารของหน่วยราชการเดิม ก่อให้เกิด
ปัญหาความเป็นเอกภาพในการท างานของมหาวิทยาลัย  
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัวสอดคล้องกับ
ความอิสระในการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้เขียนมีความเห็นโดยขอเสนอแนะดังนี้ 
 (1) มหาวิทยาลัยวมินทราธิราชสามารถรับงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาลได้  มหาวิทยาลัยมี
งบประมาณพอเพียงต่อการด าเนินงาน สอดคล้องกับได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ๆ 
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และเพื่อไม่ให้กรุงเทพมหานครต้องมีเป็นภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ผู้เขียนขอเสนอแนว
ทางแก้ไขเนื้อความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 ในมาตรา 4 โดยในวรรคแรกตัด
ค าว่า “และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” และเพิ่มวรรคสอง “ให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” เพื่อให้เป็นหน่วยรับงบประมาณ ปรับเปลี่ยนที่มาของแหล่งรายได้
หลักขอมหาวิทยาลัยจากงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นงบประมาณจากรัฐบาล โดยรัฐบาลต้องจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นรายได้หลัก โดยจัดสรรให้มหาวิทยาลัยโดยตรงไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครและ
เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการ
พัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณให้
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก มหาวิทยาลัยโดยตรงตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แก่
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และใน
กรณีที่รายได้มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ ที่
เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ กรุงเทพมหานครและรัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น โดยจะต้องเสนอแก้ไขเนื้อความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 ในมาตรา 15 โดยใน (1) จาก “เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรร
ให้เป็นรายปี” แก้ไขเป็น “เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี” ใน (๖) “เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร
ให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมผ่านกรุงเทพมหานคร” แก้ไขเป็น “เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้
เป็นรายปี” วรรคสองแก้เป็น “เงินอุดหนุนตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่งจะต้อง
ไมน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย” เพื่อสามารถรับงบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรง  วรรคที่สามแก้เป็น “เงินอุดหนุนตาม (6) นั้น 
ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยโดยตรงตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ให้แก่กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสม” และวรรคสุดท้ายแก้ไขเป็น “ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่ง
อื่นได้ กรุงเทพมหานครและรัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น” และ
แก้ไขข้ันตอนการเสนองบประมาณในมาตรา 45 ปรับข้ันสอให้สอดรับกับมาตรที่แก้ไขแล้ว โดยแก้ไขมาตรา 45 
วรรคแรกเป็น “ให้อธิการบดีจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลโดยเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแล้วให้อธิการบดี
น าเสนอต่อรัฐบาลต่อไป” และวรรคสองเป็น “ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
จากกรุงเทพมหานครให้อธิการบดีเสนอ ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แล้วให้อธิการบดีน าเสนอต อ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป” โดยจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช พ.ศ.2553 
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  

พ.ศ.2553 
ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
มาตรา ๔ ให้จัดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับ
ของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๔ ให้จัดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับ
ของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  กฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
อื่น 
 ให้มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
 

มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้  
 (๑) เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้
เป็นรายปี  
 (๒) คาธรรมเนียม ค่าบ ารุง คาตอบแทน เบี้ย
ปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 (๓) เ งินและทรัพย์สินซึ่ งมีผู้ อุทิศให้แก
มหาวิทยาลัย  
 (๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๔ (๔) และ (๗) และจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
 (๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการ
ใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน  
 (๖) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมผ่านกรุงเทพมหานคร  
 (๗) รายไดหรือผลประโยชนอย่างอื่น  
 เงินอุดหนุนตาม (๑) นั้น ให้กรุงเทพมหานคร
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป แกมหาวิทยาลัย

มาตรา 15  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลจัดสรรให้เป็นรำยปี 
 (2) คาธรรมเนียม ค่าบ ารุง คาตอบแทน  
เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 (3)  เ งินและทรัพย์ สินซึ่ งมีผู้ อุทิศให้แก
มหาวิทยาลัย 
 (4) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๔ (๔) และ (๗) และจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
 (5) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการ
ใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน 
 (6) เงินอุดหนุนท่ีกรุงเทพมหำนครจัดสรร
ให้เป็นรำยปี 
 (๗) รายไดหรือผลประโยชนอย่างอื่น 
 เงินอุดหนุนตำม (๑) น้ัน รัฐบำลพึงจัดสรร
ให้แก่มหำวิทยำลัยโดยตรงซึ่งจะต้องไม น้อยกว่ำ
ร้อยละเจ็ดสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
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โดยตรงซึ่งจะต้องไม น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยส าหรบั
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยและ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๖)  ให้ก าหนดไวใน
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณเป็นรายการสวนหนึ่งของงบประมาณ
รายจ่ายที่จัดสรรให้แกกรุงเทพมหานครตามภารกิจ ที่
รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ  
 รายไดของมหาวิทยาลัยไมเป็นรายไดที่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย   ว่าด้วย เงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และไมต
องน าส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร ตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
 ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และ
มหาวิทยาลัยไม สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได
กรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก
มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น 
 

มหำวิทยำลัยส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยและ
กำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของมหำวิทยำลัย 
 เงินอุดหนุนตำม (6)น้ันให้กรุงเทพมหำนคร
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนแก่มหำวิทยำลัย
โดยตรงตำมภำรกิจท่ีมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรให้แก่
กรุงเทพมหำนคร และเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยตำมควำม
เหมำะสม 
 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และไม่
ต้องน าส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ในกรณีท่ีรำยได้ตำมวรรคหน่ึงมีจ ำนวนไม่
เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ
มหำวิทยำลัยและค่ำภำระต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม และ
มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถหำเงินจำกแหล่งอ่ืนได้ 
กรุงเทพมหำนครและรัฐบำลพึงจัดสรรเงินอุดหนุน
เพ่ิมเติมให้แก่มหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็น 

มาตรา ๔๕ ให้อธิการบดีจัดท างบประมาณรายรับ

และงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนจาก

กรุงเทพมหานครโดยเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา

มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแล้วให้

อธิการบดีน าเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พิจารณา และน าเสนอตอ สภากรุงเทพมหานคร

พิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรร

มาตรา ๔๕ ให้อธิการบดีจัดท างบประมาณรายรับ

และงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนจาก

รั ฐ บ า ล โ ดย เ ส นอ ขอ ค วา ม เ ห็ น ชอ บต่ อ ส ภ า

มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแล้วให้

อธิการบดีน าเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปจากกรุงเทพมหานครให้อธิการบดี
เสนอ ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วให้อธิการบดีน าเสนอตอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 
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เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลให้อธิการบดีเสนอ ขอ

ความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  เ มื่ อสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วให้อธิการบดีน าเสนอตอ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการต่อไป  
 
  
 การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กฎหมายจัดตั้งได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 54 บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ีให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครน าเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี ปัญหาว่าร่างพระราชบัญญัติฯ จะ
เสนอไปรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ เขียนเห็นว่า เนื้อหาของร่าง 
พระราชบัญญัติฯ เป็นเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งรับงบประมาณหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณเป็น
เรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแต่อย่างใด จึงเป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ข้ันตอนการเสนอกฎหมาย มหาวิทยาลัยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อกรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบแล้วจะเสนอไป
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาหากเห็นชอบแล้วจะเสนอต่อไปยัง
คณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบจะเสนอไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อ
พิจารณา หาก สนช. เห็นชอบจะส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วให้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ 
เพื่อให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี 
 
ตำรำงขั้นตอนกำรเสนอกฎหมำย 
 ขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 กำรพิจำรณำของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยยกร่าง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. ….. เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ให้ความเ ห็นชอบ เสนอ
กรุงเทพมหานคร 
 

                  

2 กำรพิจำรณำของกรุงเทพมหำนคร 
กรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความ
เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง  พ ร บ . ฯ  เ ส น อ
กระทรวงมหาดไทย 
 

                  

3 ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ ข อ ง
กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความ
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เ ห็นชอบร่ า งพรบ .ฯ  เสนอส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

4 กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ
เรื่องให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอ
คณะรั ฐมนตรี  ส านั ก เลขา ธิก า ร
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ส่ ง ร่ า ง  พ ร บ . ฯ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา และขอความเห็นจาก
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เสนอ
สนช. 

                  

5 กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (สนช.) 
 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
เมื่อร่างพรบ.ฯ เข้ามาสู่ สนช. สมาชิก 
สนช.จะประชุมพิจารณาเพ่ือจะรับ
หรือไม่รับร่างพรบ.ฯ ในการพิจารณา
ต่อไปหรือไม่ หากที่ประชุมเสียงข้าง
มากไม่รับหลักการร่างนั้นก็จะตกไป 
แต่หากเสียงข้างมากหลักการก็จะเข้า
สู่วาระที่สอง  
 ว า ร ะ ที่  2  เ ข้ า สู่
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง เมื่อผ่าน
วาระที่หนึ่ ง  ร่าง  พรบ.ฯ  จะเข้าสู่
คณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องในร่าง 
พรบ.ฯ  นั้ น คณะกรรมาธิการจะ
พิจารณาร่าง พรบ.ฯ อีกครั้งซ่ึงอาจมี
การแ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติม  แต่ ต้อ ง ไม่ ใ ห้
เปลี่ยนไปจะหลักการเดิมของร่า ง 
พรบ.ฯ  ขั้นตอนนี้เรียกอีกอย่างว่า
แปลญัตติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วร่าง พรบ.ฯ 
จะเข้าสู่วาระสาม 
 วาระที่ 3 ลงมติเห็นชอบ 
เ มื่ อ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมาธิการในวาระสอง สนช. 
ทั้งสภาจะต้องลงมติร่าง พรบ.ฯ ถ้า
เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบร่างนั้นก็ตก
ไป แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ จะ
ส่งให้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ เพ่ือให้
พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
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 (2) มหาวิทยาลัยต้องประสานหน่วยงานภายในให้การท างานเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ส่วนงานมีภูมิหลังแตกต่างกันบางส่วนงานจัดต้ังก่อนมหาวิทยาลัย แม้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการปรบัเปลีย่น
โครงสร้างการท างานของมหาวิทยาลัยไปมากแต่ยังไม่สมบูรณ์ ยังมีโครงสร้างของส่วนง านที่ซ้ าซ้อนโดยไม่
จ าเป็น บางหน่วยงานต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับหน่วยงานภายนอก ระบบการท างานที่มีข้ันตอนมากและ
ไม่จ าเป็น ผู้เขียนเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวกลายเป็นภาระทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่ไม่จ าเป็นสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานโดยมองในภาพรวมมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ซ้ าซ้อน
ไม่จ าเป็นต้องปรับลดให้เหลือเพียงแห่งเดียว เช่น ฝ่ายโภชนาการที่มีทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์ ปรับให้เหลือเพียงแห่งเดียวแต่ท างานให้กับทุกส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีต้นทุนการ
ผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับหน่วยงานภายนอกซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินงานต่อไป จ าเป็นต้องยุบไปและจ้างหน่วยงาน
ภายนอกมาด าเนินการแทน นอกจากนี้หน่วยงานเดิมที่ด าเนินการอยู่มีขั้นตอนการท างานที่มากอาจต้องปรบัลด
ข้ันตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นลง       
  (3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบางส่วนยังขาดความเข้าใจในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ยังมีความคิดยึดติดส่วนงานที่มีมาก่อนมหาวิทยาลัย ผู้เขียนเห็นว่าการปรับเปลี่ยนความคิด
และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ยาก การจะปรับเปลี่ยนความคิดต้องใช้เวลาบ่มเพาะสม่ าเสมอและ
นมนาน มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความรู้อบรมผู้ปฏิบัติงานทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ให้กับพนักงานให้ไม่ต่ ากว่าสิทธิข้าราชการเพื่อเป็นการดึงดูดให้ข้าราชการตัดสินใจเปลี่ ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 (4) มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเชิงรุก เนื่องจากข้อจ ากัดของมหาวิทยาลัยไม่มีที่ดินและทรัพย์สิน ไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต่อยอดทางนวัตกรรม มีเพียงทรัพยากรบุคคลเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความรู้ 
ผู้เขียนเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนก่อตั้งคณะใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ เพิ่มหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของสังคมเมือง ให้มีโครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจ ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรืออาจจัดต้ังนิติบุคคลข้ึนเพื่อด าเนิน
กิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย การน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหา
ประโยชน์เพื่อเพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ นอกจากนี้ยังต้องจัดหาที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (5) มหาวิทยาลัยยังขาดทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ผู้เขียนเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่อาจน าไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เขียนมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยต้องเร่ง
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยคลอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยผลงานที่สร้างสรรค์อันเกิดจากการปฏิบัติงาน การเรียน การวิจัย ฯลฯ ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้เป็น
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ของมหาวิทยาลัย และหากผลงานที่เกิดข้ึนสร้างประโยชน์คุ้มค่าต่อการจดทะเบียน ผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ มีหน่วยวิจัยดูแลฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และรับด าเนินการจด
ด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญาให้บุคคลภายนอกโดยคิดค่าบริการ  
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
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“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

“สภาคณาจารยและพนักงาน”  หมายความวา  สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจางของมหาวิทยาลยั 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนหนวยงาน

ของรัฐอยูในกํากับของกรุงเทพมหานคร  มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  กฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และไมเปนรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดต้ังข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการ  การวิจัย  สรางและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

รวมตลอดทั้งเผยแพรความรูและสงเสริมการแพทย  การสาธารณสุข  การบริหารจัดการเขตเมือง   

การปกครองสวนทองถิ่น  การพัฒนามหานคร  การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

ภูมิปญญาทองถิ่น  ส่ิงแวดลอม  และกีฬา  โดยคํานึงถึงประสบการณและความพรอมในดานตาง ๆ   

ที่เปนเอกลักษณของกรุงเทพมหานคร  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชน

ของประเทศชาติ 
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มาตรา ๗ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ทําการวิจัย  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  เพื่อสรางหรือพัฒนาองคความรูและนําความรู

นั้นไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  สังคม  และประเทศชาติ 
(๒) ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและ

แผนความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานครกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  โดยมุงเนนใหบัณฑิต 
มีความรู  ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสํานึกตอสังคมและมีความใฝรูและ
เรียนรูดวยตนเอง 

(๓) พัฒนาองคความรูดานการแพทยและการสาธารณสุขทุกสาขา  โดยเนนทางดาน 
เวชศาสตรเขตเมือง 

(๔) พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการเขตเมือง  ดานการปกครองสวนทองถิ่นและ
พัฒนามหานคร 

(๕) ใหโอกาสทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนเขตเมืองโดยยึดหลัก
ความเสมอภาค 

(๖) บริการทางวิชาการและรวมมือกับชุมชนในการฝกและพัฒนาอาชีพ 
(๗) ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นส่ิงแวดลอม   

และกีฬา 
(๘) ใหบริการทางการแพทย  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัย รับเข าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) คณะ 
(๔) วิทยาลัย 
(๕) สถาบัน 
(๖) ศูนย 
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มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖  เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 

การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหทําเปนขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐ การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๙  ใหทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง  และการรวมสวนงาน

ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน 

มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือ

สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได   

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ

วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือตางประเทศหรือขององคการ

ระหวางประเทศก็ได  โดยในการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา   อนุปริญญา   

หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับประโยชนในฐานะ

ขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม  แตไมตัด

สิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ 
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มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  ภายในวัตถุประสงคตามที่
ระบุไวในมาตรา  ๖  และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  จาง  รับจาง  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ   
แลกเปลี่ยน  และจําหนายหรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสินมีสิทธิในหรือหาประโยชน 
จากทรัพยสินทางปญญา  และจําหนายสังหาริมทรัพย  หรืออสังหาริมทรัพยทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให   

การจํ าหนายหรือแลกเปลี่ ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย   ใหกระทําได เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนาย  หรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและ
คาบริการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนหรือกับองคการหรือ
หนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ 

(๔) กูยืมเงิน   และใหกู ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  ลงทุนหรือ 
รวมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การถือหุน  การเขาเปนหุนสวน  การลงทุน  หรือการรวมลงทุน  
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน 

(๕) กําหนดคาตอบแทน  หรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
อยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

(๖) ปกครองดูแล   บํารุงรักษา   จัดการ   ใช   และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

(๗) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
รวมลงทุนกับบุคคล   หรือนิ ติบุคคลใด   เพื่อดําเนินกิจการที่ เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย   หรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายได 
ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย  มีดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรใหเปนรายป 

(๒) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๓) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการดําเนินการตามมาตรา  ๑๔  (๔)  และ  (๗)  และ

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 

(๖) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนและเหมาะสมผานกรุงเทพมหานคร 

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

เงินอุดหนุนตาม   (๑)  นั้น  ใหกรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

แกมหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของงบประมาณรายจายประจําป 

ของมหาวิทยาลัยสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๖)  ใหกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณเปนรายการสวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่จัดสรรใหแกกรุงเทพมหานครตามภารกิจ 

ที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และไมตองนําสงเปนเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร

ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ 

ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  

กรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปน 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่นไมถือเปนที่ 

ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย   
และการบริการทางวิชาการโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับ 
ทางปกครอง   และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสิน 
ของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว   
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูอุทิศให
หรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  ไดแก  อธิการบดี  เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประธานสภาคณาจารยและพนักงานและปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน   ซ่ึงเลือกต้ังจากคณบดีหนึ่ งคนและ
ผูอํานวยการวิทยาลัย  สถาบัน  ศูนย  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยประจําสามคน  และ
พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองมีผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย  การพยาบาล 
การปกครองสวนทองถิ่น  และดานชุมชนเมืองรวมอยูดวย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  เปนผูดําเนินการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  การกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการไดมา 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม   (๔)   และ  (๕)  ให เปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา

มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตง ต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ ง เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

โดยคําแนะนําของอธิการบดี  และใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  

และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรืออาจไดรับ

เลือกต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด  

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนง 

ที่วาง  ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  
หรือ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการ
เลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกต้ัง 
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา
เกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได   

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ   
แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิไดเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะได 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
หรือไดมีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบาย  และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ในมาตรา  ๖ 

(๒) ออกระเบียบ  ขอบงัคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและออกขอบังคับ
สําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมั ติการใหปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๔) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙  
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยอื่น 
(๖) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษา  รวมทั้งการปรับปรุง  ยุบรวมหรือยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๕๕  วรรคสาม 

(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๑๐) ออกระเบียบและขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล  และการบริหารการเงิน  การพัสดุ  

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น 

(๑๒) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

(๑๓) แตงต้ังและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ  และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๔) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  รองอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน

ตามมาตรา  ๙ 

(๑๖) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย 

(๑๗) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๑๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๒ การประชุมและการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๓ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและ

กรรมการสภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอ 

สภามหาวิทยาลัย 

(๒) กําหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(๓) จัดทํ าจรรยาบรรณของคณาจารย และผูปฏิบั ติ งานในมหาวิทยาลั ย เพื่อ เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 

(๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ  และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

(๕) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  รวมทั้ง

การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๖) เสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี

หนาที่สอน  วิจัย  หรือใหบริการทางวิชาการ  รวมทั้งการเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน

ดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา 

ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๑  และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 

ตามมาตรา  ๑๒  ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ   

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และตําแหนง

ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๕๕  วรรคสามตอสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

(๑๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดี  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย

หรืออธิการบดีมอบหมาย 
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มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบดวยประธาน

กรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนุน 

การดําเนินกิจการ  รวมทั้งหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย

อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี

มอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๗ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง 

หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคล 

ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง 

ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๘  อธิการบดีพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง 
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(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง   เนื่ องจากไมผ านการประเมินผล 

ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยูเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนบคุคลลมละลาย 

(๘) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

เทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณ 

ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว 

ไมนอยกวาสามปในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะ 

ใหมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๒) บริหารการเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) บรรจุ  แตงต้ัง  และถอดถอนพนักงานและลูกจาง  รวมทั้งการดําเนินการบริหารงานบุคคล

ตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดหารายไดและทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(๖) แตงต้ังและถอดถอนหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย  และผูชวยอธิการบดี 
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(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และสภากรุงเทพมหานคร 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองอธิการบดี 

เปนผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษา

การแทน  ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามความใน 

วรรคหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  

วรรคหนึ่งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี 

มาตรา ๓๓ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี  ใหมีหัวหนาสวนงาน

คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงาน 

ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

การแตงต้ังหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๓)  และ  (๔)  หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย  ใหมีคณบดีหรือผูอํานวยการ  ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยแตงต้ังเปนหัวหนาสวนงานและเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะหรือ 

สวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และ

รับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ัง 

ใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  การพนจากตําแหนง  และการบริหารงานของหัวหนา

สวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 
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มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา  ๙  (๕)  และ  (๖)  หรือสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย  ใหมีผูอํานวยการซึ่งอธิการบดีแตงต้ัง 
เปนหัวหนาสวนงานและเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนา
สวนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงาน
มอบหมายก็ได 

การแตงต้ังหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงานประกอบดวย  ประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน  และสมาชิกซ่ึงมาจากพนักงานของมหาวทิยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  และสมาชิก  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน
ของสภาคณาจารยและพนักงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ใหสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ 

ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
(๒) สงเสริมจริยธรรมของคณาจารยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงานตามมาตรา  ๙ (๓)  และ  (๔)  หรือสวนงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย 
องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนง  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงาน   
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  หัวหนาสวนงาน
หรือรองหัวหนาสวนงานจะดํารงตําแหนงเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได 
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ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง   

แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๐ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนตลอดจนการมอบอํานาจ

ชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือ

กําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่ใดใหผูรักษาการแทนหรือ

ผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่  เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น

ในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย  แลวแตกรณี  เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว 

เปนอยางอื่นในคําส่ังมอบอํานาจ 

หมวด  ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ   หลักเกณฑ   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   ให เปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและ

ผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยตามหลัก เกณฑ   วิธีการ   และระยะเวลาที่ กํ าหนดในขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอน   

และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   

แลวดําเนินการตามมาตรา  ๒๔  (๕) 
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หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

 

มาตรา ๔๕ ใหอธิการบดีจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อขอรับ 

เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครโดยเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยเมื่อสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา  และนําเสนอตอ 

สภากรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติเปนงบประมาณของมหาวิทยาลัยตอไป 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลใหอธิการบดีเสนอ

ขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการตอไป 

มาตรา ๔๖ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายได  และ

คาใชจายตามความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบ 

บัญชีภายในเปนประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี 

ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๘ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและ 

ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญช ี

มาตรา ๔๙ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม

ไดตามความจําเปน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๐ ใหผูสอบบัญชีทํ ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุลบัญชีทําการ   

และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย 

ในปที่ลวงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๕๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน   เพื่อตรวจสอบการ

ดําเนินการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  

รองอธิการบดี  หัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  และรายงานผลโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปไมนอยกวาปละหนึ่งคร้ัง 

มาตรา ๕๒ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 

การกํากับและดูแล 
 

 

มาตรา ๕๓ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป 

ซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖  และใหสอดคลองกับนโยบายของ

กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหาย 

ตอสวนรวม  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครพิจารณาหาขอยุติ  หากไมสามารถ

มีขอยุติไดภายในหกสิบวัน  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรี  และใหรัฐมนตรีเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา  หากมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหเปนที่สุด 

มาตรา ๕๔ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครนําเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๖ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

มาตรา ๕๕ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๖ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังจากผูซ่ึงดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ 
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  และมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  และถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๗ รองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้นสภามหาวิทยาลัย 
อาจแตงต้ังจากอาจารยพิเศษหรือผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  และมิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙ (๓)  และ  (๔) 

คุณสมบั ติ   หลัก เกณฑและวิธี การแต ง ต้ั ง   และถอดถอนรองศาสตราจารยพิ เ ศษ   
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๘ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ   

ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีสิทธิใชตําแหนง 

ทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังตอไปนี้ 

ศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ศ. 

ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ศ.  (พิเศษ) 

รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 

รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.  (พิเศษ) 

ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา ๕๙ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 

ปริญญาโท เรียกวา  มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ. 

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา

ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใชอักษรยอ

สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ   

และอนุปริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรมและผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอสังคม  สมควรแกปริญญานั้น ๆ  

แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙ 

ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะ  หรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา   

และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด   

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาว 
ที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 
จากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกาย
ของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๖๗ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง   เคร่ืองแบบ   
เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบ 
ส่ิงดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่
ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช  หรือมีวิทยฐานะ  หรือตําแหนง
เชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือสวนงานของมหาวิทยาลยั  ไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ 

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๕  วรรคสอง 

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม (๒)  แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๙ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และรายไดของ

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยในสังกัด

สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การแบงสวนราชการภายใน

หนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๗๑)  ลงวันที่  ๓  

กรกฎาคม  ๒๕๕๒  มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามรายการที่ผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานครประกาศกําหนด  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๐ ใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร

และวชิรพยาบาล  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ในสังกัดสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และลูกจางของสวนราชการ 

ซ่ึงสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย   

ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  หรือลูกจางของสวนราชการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไป  และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญติันี้  โดยใหถือวา

การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของ 

สวนราชการ  แลวแตกรณี   

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   

ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง  และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของ 

ขาราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจางของสวนราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยลูกจาง  แลวแตกรณี 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางของ 
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง   ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางของสวนราชการดังกลาวอยูภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดี  และหัวหนาสวนงาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และรับเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจาก 
เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัย  โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยลูกจางมาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่นํ ากฎหมายว าดวยระเบียบขาราชการกรุง เทพมหานคร   และขอบัญญั ติ
กรุงเทพมหานครวาดวยลูกจางมาใชบังคับ  แตบทบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้  
หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้  หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

มาตรา ๗๑ ขาราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๐  ผูใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม  (๑)  แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมิน
แลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม  (๒)  แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมิน
แลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับเขาทดลองปฏิบัติงาน 
เปนเวลาหนึ่งป  เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก็ใหบรรจุได 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
กําหนดเวลาตาม   (๓ )   ถามหาวิทยาลัยเห็นว าการรับบุคคลนั้นเขาทํ างานจะเปนประโยชน 
ตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเขาทํางานไดใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและเมื่อไดย่ืนแสดง

เจตนาแลวจะถอนมิได 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางของสวนราชการ 

ตามมาตรา  ๗๐  ตําแหนงใดวางลงต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น 

มาตรา ๗๓ ในระหวางที่ยังมีขาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๗๐  เปนผูปฏิบัติ

หนาที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการกรุงเทพมหานครดังกลาวมีสิทธิเปนสมาชิก

หรือมีสวนรวมในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๔ ผูซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๑  ใหไดรับ

เงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๕ ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา  ๗๑  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย   

ลูกจางของสวนราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๑  ใหถือ

วาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบ

กรุงเทพมหานครวาดวยบาํเหน็จและเงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจาง 

มาตรา ๗๖ ในร ะหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด มี สภ ามหา วิ ทย าลั ยต ามพระร าชบัญญั ติ นี้ ใ ห 

สภามหาวิทยาลัยประกอบดวย   ผู ว าราชการกรุง เทพมหานครเปนนายกสภามหาวิทยาลัย   

ปลัดกรุงเทพมหานครเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผูอํานวยการสํานักการแพทย  และผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจํานวนหกคน   

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 

วชิรพยาบาลเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยเปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ  ทั้งนี้  จนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งป 

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๗๗ ใหสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   ๗๖   แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มี คุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  ปฏิบัติหนาที่อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ังอธิการบดี  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังอธิการบดีตามวรรคหนึ่งแลวใหอธิการบดี 

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๖  ดวย 

มาตรา ๗๘ เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการ 

ไปไดอยางตอเนื่องในวาระเริ่มแรก  ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และ

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร   

เร่ือง  การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘   

มีฐานะเปนสวนงานของมหาวิทยาลัยโดยเรียกชื่อวา   “คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล”  และ   

“คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย”  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  จนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดต้ัง 

สวนงานตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และผูอํานวยการ

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยดํารงตําแหนงเปนคณบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยตามวรรคสองมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ

กรุงเทพมหานครมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหพนจากตําแหนงดังกลาว 

มาตรา ๗๙ ในระหวางที่ ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา   ๒๓   ใหผู ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ 

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๖  หรือคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ทําหนาที่ 

สภาวิชาการตามมาตรา  ๒๔  จนกวาจะมีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๐ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยหรืออาจารย

ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีฐานะเปนศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้ 

สําหรับผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่อาจารยในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  

และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

นับเปนระยะเวลาตอเนื่องเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ได 

มาตรา ๘๑ ในระหวางที่ ยังมิไดออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  กฎ  ก.ก.  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ขอกําหนด   

ระเบียบ  หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง

ขนาดใหญ  และเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษที่เปนศูนยรวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ   

สังคม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การปกครอง  อุตสาหกรรม  และการคมนาคมขนสงท่ีสําคัญ  ดังนั้น  จึงสมควร

จัดตั้งมหาวิทยาลัยในกํากับกรุงเทพมหานครขึ้น  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อใหมีการศึกษา  สงเสริม

วิชาการ  การวิจัย  และวิชาชีพช้ันสูง  พัฒนาองคความรูดานการแพทย  และสาธารณสุขท่ีเนนเวชศาสตร 

เขตเมืองและศาสตรอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตเมือง  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  พัฒนาองคความรูดานการปกครองสวนทองถ่ินและพัฒนามหานคร  รวมทั้ง 

ใหโอกาสทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนเขตเมือง  บริการทางวิชาการ  และรวมมือ 

กับชุมชนรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการฝกและพัฒนาอาชีพ  การบํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เปล่ียนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรเปล่ียนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดงัต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเปล่ียนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  

เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เปล่ียนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
ให้เปล่ียนชื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
มาตรา ๔ บทบัญญัติของกฎหมายใดที่ใช้คําว่า  “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร”  ให้ใช้ 

คําว่า  “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  แทน 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศใด ๆ  ที่อ้างถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   
ให้หมายถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของตน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้รับพระราชทานช่ือจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ว่า  “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  เพื่อความเป็น 
สิริมงคลแก่นักศึกษาและคณาจารย์   จึงสมควรเปลี่ยนช่ือ  “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร”  เป็น  
“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  และเปลี่ยนช่ือ  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  
เป็น  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําใน 
บทกฎหมายต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือซึ่งได้รับพระราชทานช่ือดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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