
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เหตุผล 
 
โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ จะท าให้การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
และมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

(ก) 

ADMIN
Typewriter
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... 
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.......................................... 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

ทีต่ั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” หมายความว่า สภาคณาจารย์และพนักงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  



๒ 

 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ  
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไมเ่ป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเ่ป็นรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
มีวัตถปุระสงค์ให้การศึกษา สง่เสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
และอย่างมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เน้นความงาม ความจริงและความเป็นธรรม 
สอน วิจัย และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม 

 
มาตรา ๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงคข์องมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัย 

ค านึงถึง 
(๑) ความเป็นเลิศทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ควบคูไ่ปกับคุณธรรม 

และจริยธรรม  
(๓) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ 

และในระดับนานาชาติ 
(๕) การบริหารอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง 

มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม  
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๗) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 
มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



๓ 

 

(๒) ส านักงานอธิการบดี 
(๓) คณะ 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
 
มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙  

ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้ง 
และการรวมส่วนงาน ต้องระบุถึงภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้น ๆ  ให้ชัดเจน 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ 
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถปุระสงคต์ามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา 

ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นทีเ่ข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถปุระสงคต์ามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา 

หรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่น หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้น 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับ 
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
 

มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมอี านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ 
ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(๑) ซ้ือ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ใหเ้ช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ  เพ่ือประโยชน์แกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สิน



๔ 

 

ของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน 
หรือทรัพย์สินที่มผีู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

     การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ทีม่ีวัตถุประสงคใ์ห้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ 
ภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น  

(๔) จัดให้มีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่อง 

(๕) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์  
และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๖) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๗) จัดให้มกีองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) กูย้ืมเงินและให้กูย้ืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น  
เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

     การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน 
หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีก่อน  

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

(๑๐) รว่มมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗  

(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรทีเ่ป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง 
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย  

(๑๒) น าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและ 
จัดการเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๕  รายไดข้องมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนนุทั่วไปทีร่ัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์ 

จากกองทุนดังกล่าว 



๕ 

 

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดห้รือผลประโยชนที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและ 
จากทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

(๖) รายไดห้รือผลประโยชนที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน 

(๗) รายไดห้รือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง 

เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
และการพัฒนามหาวิทยาลัย  

รายได้ของมหาวิทยาลัยไมเ่ป็นรายไดท้ีต่้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไมเ่พียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมส่ามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้  
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเตมิให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือ 
สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม 
ให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  

 
มาตรา ๑๖  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ทีม่หาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซ่ึงขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี   
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อ 

ด้วยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยทางอ่ืน  
ไมถ่ือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๘  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทีใ่ช้เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิด 
แห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

 
มาตรา ๑๙  บรรดารายไดแ้ละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้ 

บรรลุวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 



๖ 

 

เงินและทรัพย์สินที่มผีู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศ 
ก าหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้อง 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องไดร้ับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท  
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องไดร้ับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 

   
 
มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี 
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง 

รองอธิการบดีจ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนสี่คน และจากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้ซ่ึงท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๕)  

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นผู้ด าเนินการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทัง้นี้ ต้องสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตาม (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไดห้รือเมื่อไมมี่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่ 
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

 



๗ 

 

มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐  
(๒) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมตใิห้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการที่มาประชุม  
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เท่าท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒)  
(๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มี 
การเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเทา่กับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไมด่ าเนินการให้มผีู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระ แตย่ังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายก 
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหมแ่ลว 

 
มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมอี านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

มหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ  ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 



๘ 

 

(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลัย 

(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม  
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๗) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
สถาบันอื่น 

(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 

(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของ 
มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติ
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๑๐) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
(๑๑) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ 

มหาวิทยาลัย 
(๑๓) ก าหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ 

ทรัพยากรอ่ืน 
(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน  

และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘)  
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  

หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๑๑)  
(๑๖) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณา 

ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์พิเศษ  

(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือ 
กระท าการใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้า 
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 



๙ 

 

(๒๐) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบ 

(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 
ส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 

เป็นประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
จ านวนสามคน เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี   
คนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการเสนอ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน 
ภายในส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๖  การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับ 

ความเดือดร้อนเนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืไม่เป็นธรรม 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์     
และการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ       
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงาน         
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  



๑๐ 

 

 
มาตรา ๒๘  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ 

และกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก 

ต าแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๙  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๒) ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัย 
(๓) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  

รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๕) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 

ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พเิศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษต่อสภามหาวิทยาลัย  

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของ 
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ 
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจยั  
หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานดังกล่าว 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
เพ่ือกระท าการใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๑๐) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๐  ให้มสีภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า  
(๒) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า  



๑๑ 

 

(๓) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่สอง ซึ่งเป็นข้าราชการหรือ 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจ า  

(๔) กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  
สภาคณาจารย์และพนักงานมีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ 

สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรม 
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น 
จากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๑  ให้มอีธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและ 
ผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี 
มอบหมายก็ได้ 

 
มาตรา ๓๒  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า

ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๓๕ 
 
มาตรา ๓๓  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก 

ต าแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผล 

ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมตใิห้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม 

ของจ านวนกรรมการที่มาประชุม  
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 



๑๒ 

 

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
 
มาตรา ๓๔  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดป ี 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๕  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมี 
คุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๖  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจ 

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดท านโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  
(๓) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 



๑๓ 

 

(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ด าเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งด าเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองคณบดี และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ 

(๖) ด าเนินการให้มกีารประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดหารายไดแ้ละทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

(๘) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๙) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ 
มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดี 

เป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็น 
ผู้รกัษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตาม 
วรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ เป็นผู้รักษาการแทน 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่ง 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้น 
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต

คณะหนึ่ง 
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้เป็นไปตามที่

สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
มาตรา ๔๐  ในแต่ละคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ให้มีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน 
ของคณะและส่วนงานนั้น และอาจมีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานหรือ 
ผู้ช่วยหัวหน้าสว่นงาน หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานและ 



๑๔ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าสว่นงานคนหนึ่งหรอืหลายคนก็ได้ เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีคณบดีหรือ 
หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย  

คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจไดร้ับ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตัง้ และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๑  ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ 

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้มีอ านาจถอดถอนรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน โดยค าแนะน า
ของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน 

เมื่อคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  
หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าสว่นงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๒  ในคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ให้มคีณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยมีคณบดีหรือหวัหน้าส่วนงาน 
นั้นเป็นประธาน 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อ านาจหน้าที่  
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ 
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๓  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  

รองคณบดี และหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าวไดอี้กเพียง 
หนึ่งต าแหน่ง แตต่้องไมเ่กินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  

 
มาตรา ๔๔  การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจน 

การมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด  
ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่



๑๕ 

 

เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รกัษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  
เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๔๕  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มกีารประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๖  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มกีารประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๗  เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๙ (๔) ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมิน

หลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

  
มาตรา ๔๘  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 

อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๙  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตาม 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตาม 
ประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความ 
อันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 



๑๖ 

 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองท่ัวไป 

 
มาตรา ๕๑  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่าย 

ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๒  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  
และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี  

 
มาตรา ๕๓  ให้ผู้สอบบัญชีมอี านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร 

หลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มอี านาจสอบถามอธิการบดีและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ 

ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอ 
ต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล  
บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและบัญชีรายจ่ายทีผู่้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญช ี

 
มาตรา ๕๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

หมวด ๕ 
การก ากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 
ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 



๑๗ 

 

 
มาตรา ๕๗  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
   

 
มาตรา ๕๘  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมตี าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ 

สภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มตี าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนได ้ 

โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๙  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ  

และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๐  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

จากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พเิศษ ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๑  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น 

คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า 

ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 



๑๘ 

 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๒  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดง 
วิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหนา้นามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหนา้นามและการใช้อักษรย่อค าน าหนา้นามส าหรับต าแหน่ง 

ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
 
มาตรา ๖๓  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก  เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต   ใช้อักษรย่อ บ. 
 
มาตรา ๖๔  มหาวิทยาลัยมอี านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

ชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ  

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  
และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



๑๙ 

 

มาตรา ๖๕  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

 
มาตรา ๖๖  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มปีระกาศนียบัตร 

ชั้นต่าง ๆ  และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๖๗  มหาวิทยาลัยมอี านาจให้ปริญญากิตติมศักดิแ์ก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์
ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ 

เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ไดร้ับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  
และอาจก าหนดให้มคีรุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได ้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  
โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๙  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มตีรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณต์ามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  
หรือการใช้สิ่งดังกล่าวทีมิ่ใช่เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 



๒๐ 

 

มาตรา ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มเีครื่องแบบ เครื่องหมาย  
หรือเครื่องแตง่กายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๑  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ  

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบ 
สิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา  
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท า 
เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ   
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไมว่่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณข์องมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ 

มหาวิทยาลัยปลอมหรือซ่ึงท าเลียนแบบ 
(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสอง  
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)  

แตก่ระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ  

และรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๔  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง 



๒๑ 

 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต้องไมเ่กินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่มอียู่ในวัน 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๕  ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
จนกว่าจะได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๖  ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัยทีม่ีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๑๐  

 
มาตรา ๗๗  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง 
ต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๗๘  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และหัวหน้า 
ส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่สภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดง 



๒๒ 

 

เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

เมื่อครบก าหนดเวลาหนึ่งปีตามวรรคสองแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดง 
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไป 
จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๗๙  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย 
 

มาตรา ๘๐  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะ  
คณะกรรมการประจ าสถาบัน คณะกรรมการประจ าส านัก คณะกรรมการประจ าศูนย์ คณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่สภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมอียู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ 
ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามมาตรา ๔๒  
ซึ่งต้องไมเ่กินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๘๑  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  
หรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ให้ผู้ซ่ึงเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
มาตรา ๘๒  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ  

พนักงานของมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้  

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ  
และพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ  
ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน ๆ  



๒๓ 

 

ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการมาใช้บังคับ แต่ไมส่อดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามา 
ใช้บังคับไดด้้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที ่
ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๓  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๒ ผู้ใด   
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ 

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้อง 
ท าการประเมินความรู้ความสามารถ 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ 
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แตไ่มเ่กินสามปีนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตาม 
หลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่า  
การรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุท างานได้  
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้อง 
ทดลองปฏิบัติงาน  

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
และเม่ือได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๒ ซึ่งมิได้รับการบรรจุ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะ 
ความเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 

มาตรา ๘๔  ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ 
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๓ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ  
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 



๒๔ 

 

มาตรา ๘๕  ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม 
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๓ ให้ถอืว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก 
หรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ ให้ถอืว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง 
และให้มสีิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิ 
ขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ 
และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไมตั่ดสิทธิที่จะประกันตน 
ด้วยความสมัครใจ  

 
มาตรา ๘๖  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานทีโ่อนมาตามมาตรา ๘๒  
หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๓ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างที่มีอยู่เดิม มิให้เสียไป 
เพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีทีต่ าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิก 
ต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้ง 
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซ่ึงต้ังไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น 
ไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

 
มาตรา ๘๘  ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนบัแตว่ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น า 

พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ทีใ่ช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไมข่ัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 



๒๕ 

 

 
……………………………......... 
     ……………………………......... 




