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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยพะเยา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการ  และลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

“สภาพนักงาน”  หมายความวา  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนมหาวิทยาลัยหนึ่ง  เรียกวา  “มหาวิทยาลัยพะเยา”   

และเปนนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา   มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ   ซ่ึงไม เปนสวนราชการ 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค 
ใหการศึกษา  สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน   ทําการวิจัย  ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม  ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สวนงานบริหารมหาวิทยาลัย 
(๓) สวนงานวิชาการ 
(๔) สวนงานอื่น 

มาตรา ๘ การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๗  ใหทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๗  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๙ ให สํานักงานสภามหาวิทยาลั ยทํ าหนาที่ บ ริหารและธุรการ ข้ึนตรงตอ 

สภามหาวิทยาลัย  โดยใหมีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูบริหารสํานักงาน 

การแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  (๑)  และหัวหนาสวน 

งานบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  (๒)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ  ซ่ึงสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาและดําเนินการ

วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง

ประเทศก็ได  โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร

ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของ 

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๑๒ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

มาตรา ๑๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามมาตรา  ๖  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ทํานิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือ 

มีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสิน  และจําหนายสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยทั้งภายในและ

ภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 
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การจําหนาย   หรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย   ใหกระทําได เฉพาะ

อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา  ๑๖  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน

อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและ

คาบริการนั้น 

(๓) กําหนดคาตอบแทน  หรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น

ใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

(๔) รวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งของรัฐและของเอกชน  หรือกับองคการหรือหนวยงาน

ตางประเทศหรือระหวางประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖ 

(๕) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  และลงทุนหรือ 

รวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๖ 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การลงทุนหรือการรวมลงทุน  ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงิน 

ที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๖) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ 

(๗) นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย 

(๘) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น 

(๙) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคลเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖ 

มาตรา ๑๔ รายไดของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดต้ังข้ึน  และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 

(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
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(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุน  และจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย 

(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวน 

ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด

แกขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปน 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ 

ของมหาวิทยาลัย  และคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได

รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสม 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงและผูดอยโอกาสอื่นใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงและผูดอยโอกาสอื่น   

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให  หรือไดมาโดยการซื้อ

ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่น   

ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย

โดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

จะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัยมิได  

มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศกําหนดไว   

แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท  

หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบส่ีคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) อธิการบดี 

(๔) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา

มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายก

สภามหาวิทยาลัย  ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่

แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตง ต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ ง เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

และจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๕)  

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรืออาจไดรับเลือก

ใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน  

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยแทนตําแหนงที่วาง  

ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  

และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงได 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทากับ

วาระที่ เหลืออยูของผู ซ่ึงตนแทน   แตถ าวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกว าเก าสิบวัน   

จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ   

แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัย   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่

ตอไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  หรือไดมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

โดยเฉพาะใหมอีํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางนโยบาย   และอนุมั ติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ ยวกับการดํา เนินการ 

ตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖ 

(๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ  ระเบียบ   

และประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมั ติการใหปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 

(๔) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๗  รวมทั้งการแบง

หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๕) อนุมัติการรับเขาสมทบ  การจัดการศึกษารวม  หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิก 

การจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

(๖) อนุมั ติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน    รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและพิจารณาถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   อธิการบดี   ศาสตราจารย   

และศาสตราจารยพิเศษ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  หัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๗  (๓)  และ  (๔)  

ศาสตราจารย เกียร ติคุณ   รองศาสตราจารย   รองศาสตราจารยพิ เศษ   ผูชวยศาสตราจารย   

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(๙) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๐) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) วางนโยบายและวธิีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  และการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล 

(๑๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การคลัง  การพัสดุและ 

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๑๓) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับ  และอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

(๑๔) แตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒  ใหรักษาการแทนอธิการบดี  ในกรณีที่ตําแหนง

อธิการบดีวางลง 

(๑๕) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๗  

(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ไดแก  อธิการบดี 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก   รองอธิการบดี  หัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๗   

และประธานสภาพนักงาน 

ใหอธิการบดีแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   

และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงิน  การคลัง  การพัสดุและ

ทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

(๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา  การเปดสอน  และการวัดผลการศึกษา  

เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๕) เสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 

(๖) เสนอการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๗  รวมทั้งเสนอการแบง

หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา

ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่นเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ   

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

และตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตอสภามหาวิทยาลัย 

(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนหัวหนาหนวยงานภายใน 

ของสวนงานตามมาตรา  ๗  

(๑๐) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

การริเร่ิม  การปรับแปลง  การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม   และการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  เพื่อเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 

(๑๑) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบดวยประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจํานวนหนึ่งซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   มีหนาที่ ให คําแนะนําและคําปรึกษาตอ 

สภามหาวิทยาลัย  สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง   

การดําเนินงาน  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง  มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษ 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยเ ร่ืองที่ผู รองทุกข ถูก ส่ังใหออกจากงาน   หรือผูรองทุกขได รับ 

ความเดือดรอนเนื่องจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่โดยไมถูกตอง  ฝาฝนกฎหมาย  หรือไมเปนธรรม 

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง   

การพนจากตําแหนง  วิธีการดําเนินงาน  วิธีการอุทธรณและรองทุกข  และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ

และรองทุกข  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ ใหมีสภาพนักงานเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตออธิการบดี  

เกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเสริมสรางจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย  

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนง  ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบั งคับบัญชาสูงสุด   และรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและ 

ผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดี

มอบหมายก็ได  



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒   

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๓๒ 

ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒ 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๓๐  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒ 

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

มาตรา ๓๒ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญา

หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและไดทําการสอน

หรือมีประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นมาแลวไมนอยกวาสามป  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาส่ีป 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะใหมี

อํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) บริหารการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไป 

ตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) บรรจุ  แตงต้ัง  ดําเนินการทางวินัย  และถอดถอนพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งดําเนินการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลใหมกีารปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดหารายไดและทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย   

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน  

ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาอธิการบดี

มิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดี  ตามความในวรรคหนึ่ง 

หรือมีแตไมอาจปฏิบั ติหนาที่ได   ใหสภามหาวิทยาลัยแตง ต้ังผูมี คุณสมบัติตามมาตรา   ๓๒   

เปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา  ๗  (๓)  และ  (๔)  ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่งเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานตามจํานวนที่ 

สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งตองสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอน   หรือมีประสบการณ 

ดานการบริหารมาแลวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมี

ประสบการณดานการบริหารอื่นมาแลวไมนอยกวาสามป 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังใหม

อีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  และใหนํามาตรา  ๓๑  มาใชบังคับกับการพน

จากตําแหนงกอนครบวาระของหัวหนาสวนงานโดยอนุโลม 

รองหัวหนาสวนงานนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังและถอดถอนโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน

จากผูซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงาน 

การรักษาการแทนหัวหนาสวนงาน  ใหนํามาตรา  ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง  ใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๖ ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงานตามมาตรา  ๗  (๓)  มีอํานาจและหนาที่บริหาร

สวนงานนั้น 

องคประกอบ   จํานวน   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมา   อํานาจและหนาที่ 

วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน

ตามมาตรา  ๗  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได  

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  จะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง   

แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๘ การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๗  (๓)  และ  (๔)  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  การรักษาการแทน  การมอบ

อํานาจใหปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ   

ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือกําหนดให 

ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่อยางใดใหผูรักษาการแทนหรือ 

ผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น

ในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย  แลวแตกรณี  เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว 

เปนอยางอื่นในคําส่ังมอบอํานาจ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 

 

มาตรา ๔๐ มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๑ เมื่อครบส่ีปนับแตวันจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  (๓)  และ  

(๔)  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานดังกลาว  โดยผูประเมินอิสระซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังจากผูซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบ 

เปนการทั่วไป  และใหมีการประเมินดังกลาวทุกส่ีป 

การดําเนินการตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความประหยัด  การลดความ

ซํ้าซอนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ 

รายงานตามวรรคหนึ่งใหระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี

สวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไปหรือไมดวย 

มาตรา ๔๒ ใหมีการประเมินการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย  โดยใชหลักเกณฑและ

วิธีการตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๑  ดวย  โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ เมื่ อครบหนึ่ งปหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใดให

มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินหลักสูตร  การเรียนการสอน  และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นโดย 

ผูประเมินอิสระซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแลวรายงานสภา

มหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป  และใหมีการประเมินดังกลาวทุกหาปหรือเร็วกวานั้น

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๑  มาใชบังคับกับการประเมินหลักสูตร

ตามวรรคหนึ่งดวย  โดยอนุโลม 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

 

มาตรา ๔๔ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงานของ

มหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายได  และคาใชจาย 

ตามความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบบัญชี

ภายในเปนประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป 

มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี 

ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบคุคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และใหทําการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๔๗ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม

ไดตามความจําเปน 

มาตรา ๔๘ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ  

และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ 

ลวงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๔๙ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 

 

มาตรา ๕๐ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๖  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย

เปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๑ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

มาตรา ๕๒ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นอีกไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๓ ศาสตราจารย  ซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชา 

ที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๔ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๕ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัย  เปนรองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนํา 

ของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

เปนอาจารยพิเศษได  โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๗  (๓)  หรือ  (๔) 

คุณสมบั ติ   หลัก เกณฑและ วิธี การแต ง ต้ั งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิ เ ศษ   

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๖ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   

รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้   

ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานาม  เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ศ. 

(๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ)  

(๓) ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ) 

(๔) รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 

(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ) 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๖) ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 

(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ) 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา ๕๗ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 

ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ. 

มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา 

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา 

ที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือ 

ขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  รวมทั้งการใช

อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้น  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 

มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง  ๆ   

และอนปุริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
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(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ

ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัย   

ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารง 

ตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจํา

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลยั  ครุยประจําตําแหนงอธิการบดี  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัยได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาว 

ที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก

มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนิสิต

และพนักงานมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๖๕ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  

หรือเคร่ืองแตงกายนิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว  โดยไมมีสิทธิ 

ที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด  ๆ วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร หรือตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย  โดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อให

บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช  หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หกเดือน  หรือปรับไมเกนิหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผูใด 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ 

สวนงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  

ปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ 

สวนงานของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๓  วรรคสอง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   

แตกระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๗ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้  สิทธิ  งบประมาณ  ภาระผูกพัน  รายได  

ขาราชการ   ลูกจาง   พนักงานราชการ   และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร   

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
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ในจังหวัดพะเยา  และในสวนที่เกี่ยวกับศูนยบริการวิชาการ  จังหวัดเชียงราย  ไปเปนของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงาน

ราชการตามมาตรา  ๖๗  ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงาน 

ราชการดังกลาว  รับเงินเดือน  คาจางและเงินอื่น ๆ  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ

แผนดินงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน  และคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของ  และใหนํา

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางของสวนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการมาใชบังคับ   

แลวแตกรณี 

ในกรณีที่หลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการที่นํามาใชบังคับตามวรรคหนึ่งไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้  หรือมีกรณีที่ไมอาจ

นํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด  ๆ  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้   

หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๖๙ ในระหวางที่ยังไมมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ใหสภามหาวิทยาลัย

ประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนง 

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหเลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนหนึ่งเปนเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  จนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๐ ในระยะเริ่มแรกใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการในตําแหนง

อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังอธิการบดีข้ึนใหม 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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ใหผู รักษาการในตําแหนงอธิการบดี  แตงต้ังผู รักษาการในตําแหนงรองอธิการบดีและ 

ผูชวยอธิการบดี  ตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหนาที่จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง

อธิการบดีข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ ใหคณะกรรมการและหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉพาะในสวน 

ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยาและในสวนที่เกี่ยวกับศูนยบริการวิชาการ  จังหวัดเชียงราย   

ที่จัดต้ังข้ึนโดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซ่ึงมีอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   คงอยูตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนงานตามมาตรา   ๗   

แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ใหหัวหนาหนวยงานภายในของหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่ 

พระราชบัญญั ตินี้ใชบัง คับ   ยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนงานใหม 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการในหนวยงานภายในตามวรรคหนึ่ ง   ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่ 

พระราชบัญญั ตินี้ใชบัง คับ   ยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนงานใหม 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๒ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๖๗  ผูใดประสงคจะเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   ตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตออธิการบดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และใหมหาวิทยาลัย 

รับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยทํา

เปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๖๗  ผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหมหาวิทยาลัยจัดใหมี

การประเมินบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย  และเมื่อผาน

การประเมินแลว  ใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับเงินเดือน  คาจาง  

สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาเงินเดือน  
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คาจาง  สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และใหดําเนินการตามมาตรา  ๗๕  สําหรับอัตราและตําแหนงดังกลาว  

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๖๗  ที่มิไดรับการบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

ของมหาวิทยาลัยตอไป 

มาตรา ๗๓ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉพาะในสวนที่

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา  และในสวนที่เกี่ยวกับศูนยบริการวิชาการ  จังหวัดเชียงราย  

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีฐานะเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  

รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   หรืออาจารยตอไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ในจังหวัดพะเยา  และในสวนที่เกี่ยวกับศูนยบริการวิชาการ  จังหวัดเชียงราย  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับการแตงต้ัง 

มาตรา ๗๔ สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  

หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการ  หรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา  ๖๗  หรือเปลี่ยนสถานภาพ 

ตามมาตรา  ๗๒  และสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการมิใหเสียไปเพราะเหตุที่โอนมา

หรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไมเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๕ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๒   

ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง 

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๒  ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนง   

หรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  นับแตวันที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยดังกลาว  และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
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ขาราชการของสวนราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว  ใหมีสิทธิ

ขอเปนสมาชิกตอไปแมจะออกจากราชการแลว  ในกรณีเชนนี้ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการ

เชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวน

ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวางลง

ไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอน

อัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะ

เงินเดือน  คาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย  

และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๗๗ ใหออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศซึ่งออก

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

มาใชบังคับโดยอนุโลม  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา  
เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  โดยใหมีการบริหารงานที่เปนอิสระ  และมีความคลองตัวมากกวามหาวิทยาลัยของรัฐ 
ท่ีเปนสวนราชการ  เพ่ือดําเนินงานดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหการศึกษาทางดานวิชาการ   
และวิชาชีพช้ันสูง  อันจะเปนการกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  สําหรับการแกปญหา
เศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมแบบยั่งยืนใหจังหวัดพะเยา  จังหวัดใกลเคียงและประเทศชาติ  ตลอดจนเปน 
การมุงเนนไปสูการพัฒนาในทุก ๆ  ดานอยางเปนรูปธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนผูดอยโอกาส  เพ่ือธํารงไวซ่ึงประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาตพัินธุตาง ๆ   
ในเขตลานนาอันจะเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และเปนแหลงวิชาการรองรับการพัฒนาภูมิภาคนี้   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


