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พระราชบัญญตั ิ
การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอดุมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถ าบั น อุ ดมศึ กษ า ” หมายคว าม ว า  สถ านศึ กษ า ขอ ง รั ฐ ใ นสั ง กั ด

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตไมรวมถึงสถานศึกษา
ของรัฐที่มิใชสวนราชการ 

“สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว า  สภามหาวิทยา ลัยหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาแลวแตกรณี ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
นั้น 

“สวนราชการ” หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่
เ รียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ที่ ได รับการจัดตั้งให เปนสวนราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๕/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“สวนงานภายใน” หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนงานภายใน
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงานภายในและมิใช
สวนราชการ 

 
มาตรา  ๔  นอกจากการตั้ งสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาแลวเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของ
สถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายได
ของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดตั้งสวนงานภายใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจะ
กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขใหสภาสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๕  การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในที่จัดตั้งตามมาตรา 

๔ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
 
มาตรา ๖  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษากําหนดให

หัวหนาสวนราชการมีสิทธิหรือหนาที่อยางใด ใหหัวหนาสวนงานภายในมีสิทธิและหนาที่
เชนเดียวกัน เวนแตขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา ๕ จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๗  ใหบรรดาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนงานภายในที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปนสวนงานภายใน
หรือเปนสวนงานในกํากับของสถาบันอุดมศึกษาอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับ
ลดคาใชจายภาครัฐโดยใหระงับหรือชะลอการจัดตั้งสวนราชการใหมที่มีผลเปนการเพิ่ม
งบประมาณหรืออัตรากําลังขาราชการ แตในสถานการณปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
สวนราชการมีความจําเปนตองผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการตางๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหทันตอความ
ตองการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมควรใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
จัดตั้งสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มขึ้นไดทั้งนี้ จะตองมีความพรอมดานบุคลากรและ
สามารถดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษานั้นเองจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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