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พระราชบัญญตัิ 
มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป็นปีท่ี ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติัน้ี 
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
“สภาวชิาการ”  หมายความวา่ สภาวชิาการมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
“สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ”  หมายความวา่ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยั

นราธิวาสราชนครินทร์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๔  ให้รวมวิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและ

วิทยาลยัการอาชีพตากใบ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุขมาจดัตั้ง
เป็นมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์เป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่
ดว้ยวธีิการงบประมาณ ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๕  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมี
อ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

------------------- 
มาตรา ๖  ให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัทางวิชาการท่ีให้ความรู้และความช านาญในการ

ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพและวชิาชีพชั้นสูง มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจยั
เพือ่สร้างองคค์วามรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดปัญญาเพื่อ
พฒันาสังคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างสันติและมีดุลยภาพ มีส่วนร่วมกบัสังคมในการทะนุบ ารุงศิลปะ 
วฒันธรรม การกีฬา สืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลกัความรู้คู่คุณธรรม และหลกัในการให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน  ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

มาตรา ๗  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๖ ให้ก าหนดภาระหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทกัษะในวิชาชีพ  รู้จกัคิดอยา่งมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

(๒)  จดัการศึกษา วิจยั ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการท่ีบูรณาการการศึกษากบัศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม และการกีฬา โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบักลุ่มประชาชนทัว่ไป เพื่อพฒันาสู่
สากล 

(๓)  จดัการศึกษาทางดา้นวชิาชีพทั้งระดบัต ่ากวา่ปริญญาและระดบัปริญญา 
(๔)  สร้างหรือพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง และน าความรู้นั้นไปใชเ้พื่อประโยชน์ใน

การพฒันาประเทศและภูมิภาคใกลเ้คียง โดยเน้นการวิจยั การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้กบัเทคโนโลยเีพื่อพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ขม้แขง็ มีสันติสุขและย ัง่ยนื 

(๕)  ส่งเสริม ประยกุต ์และพฒันาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง 
(๖)  ใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ

พฒันาศกัยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการช้ีน าทางเลือกท่ีดีแก่
ชุมชนและสังคม 
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(๗)  ทะนุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการ 
(๘)  ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจยั และการบริการกบั

สถาบนัและหน่วยงานอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๙)  จดัการศึกษา โดยเนน้ประชาชนในภูมิภาคท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัและประเทศใกลเ้คียง

เป็นส าคญั 
(๑๐)  ร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการจดัการศึกษาและฝึกอบรมท่ีตอบสนองความตอ้งการ

และเสริมสร้างองคค์วามรู้ของชุมชนให้เขม้แข็ง เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา
เพื่อความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืของปวงชน 

(๑๑)  จดัให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและ
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและบริหารจดัการ 

มาตรา ๘  มหาวิทยาลยัจะปฏิเสธการรับผูใ้ดเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั  หรือยุติ หรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผูใ้ดด้วยเหตุเพียงว่าผูน้ั้ นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวทิยาลยัมิได ้

การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวา่นกัศึกษาผูใ้ดขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลยั
ก าหนด 

มาตรา ๙  มหาวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนราชการ ดงัน้ี 
(๑)  ส านกังานอธิการบดี 
(๒)  คณะ 
(๓)  สถาบนั 
(๔)  ส านกั 
(๕)  วทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการ

ตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา ๖ เป็นส่วนราชการของมหาวทิยาลยัอีกได ้
ส านกังานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเท่ากอง 
คณะ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านกังานคณบดี ภาควิชา กอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควชิาหรือกอง 
สถาบนั ส านกั วิทยาลยั และหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่ง

ส่วนราชการเป็นส านกังานผูอ้  านวยการ กอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
กอง 
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ส านกังานคณบดี ส านกังานผูอ้  านวยการ กอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
แผนก 

มาตรา ๑๐  ภายใตว้ตัถุประสงคต์ามมาตรา ๖ การจดัตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก คณะ 
สถาบนั ส านกั วิทยาลยั และหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ท าเป็น
กฎกระทรวง 

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านกังานคณบดี ส านักงานผูอ้  านวยการ ภาควิชา กองหรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา หรือกอง  ให้ท าเป็นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าแผนก 
ใหท้ าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๑  ภายใตว้ตัถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลยัจะรับสถานศึกษาชั้นสูงเขา้
สมทบในมหาวทิยาลยัก็ได ้และมีอ านาจใหป้ริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรชั้นหน่ึงชั้นใด
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสมทบนั้นได ้

การรับเขา้สมทบหรือการยกเลิกการสมทบซ่ึงสถานศึกษาชั้นสูงตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงท่ีเขา้สมทบในมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๒  นอกจากเงินท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณแผน่ดิน มหาวทิยาลยัอาจมีรายได ้ดงัน้ี 
(๑)  เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
(๒)  เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
(๓)  รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากการใชท่ี้ราชพสัดุซ่ึงมหาวิทยาลยัปกครอง  ดูแล

หรือใชป้ระโยชน์ 
(๔)  เงินอุดหนุนจากราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บเพื่อใช้

ในการด าเนินกิจการของมหาวทิยาลยั 
(๕)  รายไดห้รือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน 
ให้มหาวิทยาลยัมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช ้ และจดัหาประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์น
อ่ืนบรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุเบ้ีย
ปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท า
ของท่ีด าเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณ ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่
ดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

 



หนา้ ๕ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

มาตรา ๑๓  บรรดาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมหาวิทยาลัยไดจ้ากการให้ หรือซ้ือดว้ยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลยั หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัตั้งแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๔  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัตอ้งจดัการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นมาตรา ๖ 

เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้แก่มหาวิทยาลยั ตอ้งจดัการตามเง่ือนไขท่ีผูอุ้ทิศให้ก าหนด
ไวแ้ต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูอุ้ทิศหรือ
ทายาทหากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

หมวด ๒ 
การด าเนินการ 
----------------- 

มาตรา ๑๕  ใหมี้สภามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 
(๑)  นายกสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
(๒)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยแ์ละ

ขา้ราชการ และผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั
นราธิวาสจ านวนสองคน 

(๓)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ านวนสามคน ซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านกั หวัหนา้ส่วนราชการ หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๔)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ านวนสามคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยป์ระจ าของ
มหาวทิยาลยัและมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งตาม (๓) 

(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน  ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั ตามค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลยัและ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งน้ี ให้แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในดา้นเกษตร
และเทคโนโลยี การพยาบาล กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
จิตวทิยา อิสลามศึกษา และการอาชีวศึกษาอยา่งนอ้ยดา้นละหน่ึงคน 

ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึง ซ่ึงมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็น
เลขานุการสภามหาวทิยาลยั โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึง  เป็นอุปนายก
สภามหาวทิยาลยั และใหอุ้ปนายกสภามหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั เม่ือนายก
สภามหาวทิยาลยัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 



หนา้ ๖ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

คุณสมบติั หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย  ผูบ้ริหารซ่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๓) (๔) 
และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๑๖  นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๑๕ (๓) (๔) 
และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง หรืออาจ
ไดรั้บแต่งตั้ง หรือไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 (๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบติัของการเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ประเภทนั้น 
(๔)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๕)  สภามหาวทิยาลยัมีมติใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่องต่อหนา้ท่ี หรือ

หยอ่นความสามารถ 
(๖)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพน้จากต าแหน่งตาม (๕) ตอ้งเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัเท่าท่ีมีอยู ่
ในกรณีท่ีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัวา่งลงไม่ว่าดว้ย

เหตุใดและยงัมิไดด้ าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงนายกสภามหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งอยู ่ใหส้ภามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย กรรมการสภามหาวทิยาลยัเท่าท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา  ๑๕ (๓) (๔) 
หรือ (๕) พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระและไดมี้การด าเนินการใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทนแลว้ ให้ผู ้
นั้นอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน แต่ถา้วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่
นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัจะไม่ด าเนินการใหมี้ผูด้  ารงต าแหน่งแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัพน้จากต าแหน่งตามวาระ
แต่ยงัมิไดด้ าเนินการให้ไดม้าซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม่ ให้
นายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัซ่ึงพน้จากต าแหน่ง ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป
จนกวา่จะไดมี้นายกสภามหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัใหม่แลว้ 

ให้มีการด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม
มาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง 



หนา้ ๗ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

มาตรา ๑๗  สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลยั 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 

(๑)  วางนโยบายและแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยั  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั 

(๒)  วางระเบียบ ออกขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวิทยาลยั เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานของมหาวทิยาลยั และอาจมอบหมายใหส่้วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผูว้างระเบียบ 
ออกขอ้บงัคบัและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นก็ได ้

(๓)  พิจารณาการจดัตั้ง การรวม และการยบุเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลยัตามมาตรา ๙ 
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดงักล่าว 

(๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(๕)  อนุมติัการรับสถานศึกษาชั้นสูงเขา้สมทบในมหาวทิยาลยัหรือยกเลิกการสมทบ 
(๖)  อนุมติัให้ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา

และประกาศนียบตัร รวมทั้งอนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
(๗)  พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕ (๕) อธิการบดี 
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๘)  แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย  ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(๙)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ และหวัหนา้ส่วนราชการตาม
มาตรา ๙ 

(๑๐)  ก ากบัมาตรฐานการศึกษา และประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(๑๑)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัและอธิการบดี 
(๑๒)  วางระเบียบและออกขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงาน การเงิน การจดัหา

รายได ้และผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 
(๑๓)  วางระเบียบและออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการระดมทุนและทรัพยากร ส่งเสริมการจดัตั้ง

และการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน 
(๑๔)  อนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั 
(๑๕)  พิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัตามกฎหมายวา่

ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษามอบหมาย 

 



หนา้ ๘ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

(๑๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอ 
ความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
ของสภามหาวทิยาลยั 

(๑๗)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัตามท่ี
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายใหอ้ธิการบดีปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ
สภามหาวทิยาลยัได ้

(๑๘)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ด
โดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๘  การประชุมของสภามหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
มาตรา ๑๙  ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
(๑)  ประธานซ่ึงเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุ 
(๒)  กรรมการจากผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รเอกชน และคณาจารย ์
(๓)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก

ต าแหน่งของประธานและกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ินแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็น
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

มาตรา ๒๐  ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑)  เสนอนโยบาย แผน และเป้าหมายการด าเนินการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๖ ต่อสภามหาวทิยาลยั 
(๒)  ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่มหาวิทยาลยัในการจดัการศึกษา การพฒันาชุมชน 

เพื่อสนองต่อความตอ้งการและเสริมสร้างองคค์วามรู้ของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
(๓)  ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชุมชน และ

องคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๔)  ระดมทุนและทรัพยากร และบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 
(๕)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 
มาตรา ๒๑  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบดว้ย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภา

วชิาการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
ใหส้ภาวชิาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาวิชาการ โดยค าแนะน าของ

อธิการบดี 



หนา้ ๙ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก
ต าแหน่งของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๒  สภาวชิาการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑)  เสนอแนะการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงต่อสภา

มหาวทิยาลยั 
(๒)  เสนอความเห็นและใหค้ าปรึกษาดา้นวชิาการแก่สภามหาวทิยาลยั 
(๓)  เสนอความเห็นเก่ียวกบัการเปิดสอน การรวม และการยกเลิกสาขาวิชาของ

มหาวทิยาลยัต่อสภามหาวทิยาลยั 
(๔)  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคณาจารย ์ผูช้  านาญการ และผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการพฒันา

วชิาการและวชิาชีพชั้นสูง 
(๕)  เสนอแนะนโยบายการวจิยัและส่งเสริมการวจิยั 
(๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อกระท าการใดๆ อนัอยู่ใน

อ านาจหนา้ท่ีของสภาวชิาการ 
มาตรา ๒๓  ให้มหาวิทยาลยัมีสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ประกอบดว้ย ประธานสภา

คณาจารยแ์ละขา้ราชการ และกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ซ่ึงเลือกจากคณาจารยป์ระจ า 
และขา้ราชการของมหาวทิยาลยั 

จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก
ต าแหน่งของประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ และกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการตาม
วรรคหน่ึง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 

มาตรา ๒๔  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑)  ใหค้  าปรึกษาและขอ้แนะน าในกิจการของมหาวิทยาลยัและการพฒันามหาวิทยาลยัต่อ

อธิการบดีหรือสภามหาวทิยาลยั 
(๒)  หาแนวทางร่วมกนัเพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานในหนา้ท่ี จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ

พฒันาศกัยภาพของคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
(๓)  จดัประชุมคณาจารยแ์ละขา้ราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลยั และ

น าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวทิยาลยั 
(๔)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 
 
 



หนา้ ๑๐ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

มาตรา ๒๕  ใหมี้อธิการบดีคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลยัและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและ
ผูช่้วยอธิการบดีตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบติั
ราชการตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได ้

มาตรา ๒๖  อธิการบดีนั้น จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวทิยาลยัจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๘ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ี 
ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยั 

อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง
ใหม่อีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๒๘ 
(๔)  สภามหาวิทยาลยัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามหลกัเกณฑท่ี์สภามหาวทิยาลยัก าหนดตามมาตรา ๒๗ 
(๕)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๖)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผูมี้คุณสมบติัตาม
มาตรา ๒๙ 

ผูช่้วยอธิการบดีนั้น ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๙ 
เม่ืออธิการบดีพน้จากต าแหน่ง ใหร้องอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากต าแหน่งดว้ย 
มาตรา ๒๗  ใหส้ภามหาวทิยาลยัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของอธิการบดีเม่ือ

ครบสองปีนบัแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของอธิการบดีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั 
ใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณาผลการประเมินผลตามวรรคสอง และถา้สภามหาวทิยาลยัมีมติ

ให้พน้จากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ใหอ้ธิการบดีพน้จากต าแหน่ง 

 
 



หนา้ ๑๑ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

มาตรา ๒๘  อธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยั หรือ

สถาบนัอุดมศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพชั้นสูงท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้ าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ดา้นการบริหารในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองไม่
นอ้ยกวา่ส่ีปี 

(๒)  ไดรั้บปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน
ท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้  าการสอนหรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ห้าปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง หรือมีประสบการณ์
ดา้นการบริหารอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัมาแลว้รวมเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่หา้ปี 

(๓)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
นอกจากคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง อธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
มาตรา ๒๙  รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี ตอ้งส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

รองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี อาจแต่งตั้ งจากบุคคลท่ีมิได้เป็นคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัก็ได ้ แต่ตอ้งมีจ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี
แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้รองอธิการบดี
เป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน ถา้อธิการบดีมิไดม้อบหมาย ให้รองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุดเป็นผูรั้กษา
ราชการแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรค
หน่ึง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๙ 
เป็นผูรั้กษาราชการแทน 

มาตรา ๓๑  อธิการบดีมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของ

ทางราชการและของมหาวทิยาลยั รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 
(๒)  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสิ์นอ่ืนของมหาวิทยาลยัให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการและของมหาวทิยาลยั 
 



หนา้ ๑๒ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

(๓)  จดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั และปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

(๔)  รักษาระเบียบวินยั จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

(๕)  เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัในกิจการทัว่ไป 
(๖)  เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยัต่อสภามหาวทิยาลยั 
(๗)  แต่งตั้งและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอ้  านวยการสถาบนั รอง

ผูอ้  านวยการส านกั รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั รองหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และอาจารยพ์ิเศษ 

(๘)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 

(๙)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยั หรือตามท่ีสภา
มหาวทิยาลยัมอบหมาย 

มาตรา ๓๒  ในคณะหน่ึง ให้มีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
จะใหมี้รองคณบดีคนหน่ึงหรือหลายคน เพื่อท าหนา้ท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได ้

คณบดีนั้น ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรา ๓๓ 
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา 

๓๓ 
รองคณบดี อาจแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมิไดเ้ป็นคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัก็ได ้ แต่ตอ้งมี

จ านวนไม่เกินหน่ึงในส่ีของจ านวนรองคณบดีท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้ แต่จะด ารง

ต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้และให้น าความในมาตรา ๒๖ วรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การพน้
จากต าแหน่งคณบดีก่อนครบวาระโดยอนุโลม 

เม่ือคณบดีพน้จากต าแหน่ง ใหร้องคณบดีพน้จากต าแหน่งดว้ย 
ใหน้ ามาตรา ๓๐ มาใชบ้งัคบัแก่การรักษาราชการแทนคณบดีโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๓  คณบดีและรองคณบดีตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่า กว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และมีประสบการณ์ดา้นการสอนในมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(๒)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และมีประสบการณ์ดา้นการสอนในมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 
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(๓)  ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์
นอกจากคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง คณบดีและรองคณบดีตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๔  ในคณะหน่ึง ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบดว้ย คณบดีเป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหน่ึง 
จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๕  คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑)  วางนโยบายและแผนงานของคณะใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
(๒)  พิจารณาหลกัสูตรและรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรส าหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยั 
(๓)  พิจารณาวางระเบียบ และออกขอ้บงัคบัภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย  

หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
(๔)  พิจารณาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจ าในคณะเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยั 
(๕)  จดัการวดัผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๖)  ส่งเสริมงานวจิยั งานบริการวชิาการแก่สังคม และงานทะนุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม 
(๗)  ใหค้  าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๘)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
(๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อด าเนินการใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
มาตรา ๓๖  ในแต่ละสถาบนั ส านกั วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ให้มีผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านัก ผูอ้  านวยการวิทยาลยั หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของ
สถาบนั ส านกั วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และจะให้มีรอง
ผูอ้  านวยการ หรือรองหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ คนหน่ึงหรือ
หลายคน เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผดิชอบตามท่ีผูอ้  านวยการหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะมอบหมายก็ได ้

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งของผูอ้  านวยการสถาบนั 
ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการวทิยาลยั หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
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คณะ รวมทั้งผูด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดงักล่าว และการรักษาราชการแทนให้น าความใน
มาตรา ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม วรรคหา้ วรรคหก และวรรคเจด็ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

คุณสมบติัของผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการวิทยาลยั หรือหวัหนา้
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผูด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่ง
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๗  ในแต่ละสถาบนั ส านกั วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ใหมี้คณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั วทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะ แลว้แต่กรณี คณะหน่ึง 

องคป์ระกอบ จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนอ านาจหนา้ท่ี และการประชุมของคณะกรรมการประจ า
สถาบนั ส านกั วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และการจดัระบบ
บริหารงานในสถาบนั ส านกั วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีมีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหวัหน้าภาควิชาหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และจะให้มีรองหวัหนา้ภาควิชาหรือรองหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควชิาคนหน่ึงหรือหลายคน เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีหวัหนา้
ภาควชิาหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควชิามอบหมายก็ได ้

หวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา รวมทั้ง
ผูด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดงักล่าว ให้แต่งตั้งจากคณาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดท้  า
การสอนในมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองไม่นอ้ยกวา่สามปี 

การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา รวมทั้งผูด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดงักล่าว ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
คณบดี 

หวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกิน
สองวาระมิได ้

เม่ือหวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพน้
จากต าแหน่ง ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดงักล่าวพน้จากต าแหน่งดว้ย 
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ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ภาควิชาหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ ให้อธิการบดีมีอ านาจแต่งตั้งผูรั้กษา
ราชการแทนได ้

มาตรา ๓๙  วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณบดี ผูอ้  านวยการ หวัหนา้ภาควิชาและ
หวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๐  ผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หวัหนา้ภาควิชา รองหวัหนา้ภาควิชา หรือหวัหนา้และรองหวัหนา้
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา จะด ารงต าแหน่งดงักล่าวเกินหน่ึง
ต าแหน่งในขณะเดียวกนัมิได ้

ผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึง จะรักษาราชการแทนต าแหน่งดงักล่าวได้อีกเพียงหน่ึง
ต าแหน่ง แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

มาตรา ๔๑  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในคณะ สถาบนั ส านกั วิทยาลยั และ
ภาควชิา หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา อ านาจในการสั่งการ
อนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัราชการหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีอธิการบดีจะพึงปฏิบติัหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถา้กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดก้ าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไว้
เป็นอยา่งอ่ืน หรือมิไดห้้ามในเร่ืองการมอบอ านาจไว  ้ อธิการบดีจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือ
ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งคณบดี ผูอ้  านวยการ หวัหนา้ภาควิชา หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการ
นั้นก็ได ้

ใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทนตามวรรคหน่ึง มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีอธิการบดีก าหนด 
การมอบอ านาจใหป้ฏิบติัราชการแทนส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนในมหาวทิยาลยั ให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
มาตรา ๔๒  ให้ผูป้ฏิบติัราชการแทนตามมาตรา ๔๑ หรือผูรั้กษาราชการแทนตามมาตรา 

๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผูด้  ารง

ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือใหมี้อ านาจหนา้ท่ีอยา่งใด ให้ผูรั้กษาราชการแทน ท าหนา้ท่ีกรรมการ 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในระหวา่งท่ีรักษาราชการแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 
 



หนา้ ๑๖ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

หมวด ๓ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

----------------- 
มาตรา ๔๓  คณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยัมีต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 
(๑)  ศาสตราจารย ์
(๒)  รองศาสตราจารย ์
(๓)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(๔)  อาจารย ์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

มหาวทิยาลยั 
คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารยป์ระจ าตามวรรคหน่ึงให้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
มาตรา ๔๔  ศาสตราจารยพ์ิเศษนั้น จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า

ของสภามหาวทิยาลยัจากผูท่ี้มิไดเ้ป็นคณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั 
คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพ์ิเศษ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๕  ศาสตราจารยซ่ึ์งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพน้จาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณใน
สาขาวชิาท่ีศาสตราจารยน์ั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได ้

คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๔๖  สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม และมิไดเ้ป็นคณาจารย์
ประจ าของมหาวทิยาลยั เป็นรองศาสตราจารยพ์ิเศษ และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษไดโ้ดยค าแนะน า
ของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแต่งตั้ งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า ของ
มหาวิทยาลยัเป็นอาจารยพ์ิเศษไดโ้ดยค าแนะน าของคณบดี  ผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วย
ศาสตราจารยพ์ิเศษ และอาจารยพ์ิเศษตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 

 



หนา้ ๑๗ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

มาตรา ๔๗  ให้ผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ศาสตราจารยพ์ิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ มีสิทธิ
ใช้ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย  ์ รอง
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ แลว้แต่กรณี เป็นค าน าหนา้
นามเพื่อแสดงวทิยฐานะไดต้ลอดไป 

การใชค้  าน าหนา้นามตามวรรคหน่ึงใหใ้ชอ้กัษรยอ่ ดงัน้ี 
ศาสตราจารย ์   ใชอ้กัษรยอ่ ศ. 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ   ใชอ้กัษรยอ่ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ   ใชอ้กัษรยอ่  ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย ์  ใชอ้กัษรยอ่  รศ. 
รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ใชอ้กัษรยอ่  รศ. (พิเศษ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ใชอ้กัษรยอ่  ผศ. 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   ใชอ้กัษรยอ่  ผศ. (พิเศษ) 

 

หมวด ๔ 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 

----------------- 
มาตรา ๔๘  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกวา่ ดุษฎีบณัฑิต  ใชอ้กัษรยอ่ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต   ใชอ้กัษรยอ่ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต   ใชอ้กัษรยอ่ บ. 
มาตรา ๔๙  มหาวทิยาลยัมีอ านาจใหป้ริญญาในสาขาวชิาท่ีมีการสอนในมหาวทิยาลยั 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอ้กัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชานั้นอยา่งไร ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๐  สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดให้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองก็ได ้

มาตรา ๕๑  สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดให้มีประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบตัรส าหรับสาขาวชิาใดก็ได ้ดงัน้ี 

(๑)  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หน่ึงภายหลงัไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่าแลว้ 

(๒)  ประกาศนียบตัรบณัฑิต ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง
ภายหลงัไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแลว้ 



หนา้ ๑๘ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

(๓)  อนุปริญญา ออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหน่ึงก่อนถึงขั้นไดรั้บ
ปริญญาตรี 

(๔)  ประกาศนียบตัร ออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 
มาตรา ๕๒  มหาวิทยาลยัมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศกัด์ิแก่บุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลยัเห็น

วา่ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดงักล่าวแก่คณาจารยป์ระจ า
หรือผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลยั นายกสภามหาวิทยาลยั หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้นมิได ้

ชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๕๓  มหาวทิยาลยัอาจก าหนดใหมี้ครุยวทิยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ด้รับปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบตัร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 
ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั ครุยประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร หรือครุยประจ า
ต าแหน่งคณาจารยก์็ได ้

การก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใชใ้นโอกาสใด โดยมีเง่ือนไข
อยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๕๔  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั หรือส่วนราชการของมหาวทิยาลยัได ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

การใชต้รา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อการคา้ หรือการใชส่ิ้งดงักล่าวท่ี
มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลยั ตอ้งได้รับอนุญาตเป็น
หนงัสือจากมหาวทิยาลยั 

มาตรา ๕๕  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต่งกายของ
นกัศึกษา โดยท าเป็นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 

 



หนา้ ๑๙ 

เล่ม  ๑๒๒  ตอนท่ี ๑๔  ก ราชกิจจานุกเบกษา ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ 

 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 
----------------- 

มาตรา ๕๖  ผูใ้ดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต่งกายของนกัศึกษาหรือส่ิงใดท่ีเลียนแบบส่ิงดงักล่าว โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช้
หรือแสดงดว้ยประการใดๆ วา่ตนมีปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
อนุปริญญา ประกาศนียบตัร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลยั โดยท่ีตนไม่มีสิทธิ ถา้ไดก้ระท า
เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสิทธิท่ีจะใชห้รือมีวิทยฐานะหรือต าแหน่งเช่นนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗  ผูใ้ดกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ปลอม หรือท าเลียนแบบซ่ึงตรา เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือส่วน

ราชการของมหาวทิยาลยัไม่วา่จะท าเป็นสีใด หรือท าดว้ยวธีิใดๆ 
(๒)  ใชต้รา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ปลอม หรือซ่ึงท าเลียนแบบ 
(๓)  ใช ้หรือท าให้ปรากฏซ่ึงตรา เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั หรือส่วน

ราชการของมหาวทิยาลยัท่ีวตัถุหรือสินคา้ใดๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ถา้ผูก้ระท าความผดิตาม (๑) เป็นผูก้ระท าความผดิตาม (๒) ดว้ย ใหล้งโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว 
ความผดิตาม (๓) เป็นความผดิอนัยอมความได ้
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บทเฉพาะกาล 
----------------- 

มาตรา ๕๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น งบประมาณ รายได ้หน้ี สิทธิ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของวิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส  และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ส านกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นของมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี 

ให้ขา้ราชการซ่ึงโอนไปตามวรรคหน่ึงเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา โดยในระยะเร่ิมแรกให้ขา้ราชการ
ดงักล่าวยงัคงด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไปจนกวา่จะ
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

ให้ลูกจา้งตามสัญญาจา้งของวิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส  และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ส านกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั โอนมาเป็นลูกจา้งของ
มหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ีต่อไปจนกวา่จะครบก าหนดสัญญาจา้ง 

มาตรา ๕๙  ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน รวมทั้ง
ผูด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดังกล่าวของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลยัการอาชีพตากใบ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ส านกังานปลดักระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ หวัหน้า
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน หรือผูด้  ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดงักล่าวตามพระราชบญัญติัน้ี
ต่อไปจนกวา่จะไดมี้การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๖๐  ระหวา่งท่ียงัมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามมาตรา ๒๖ 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการในต าแหน่งอธิการบดี ทั้งน้ี จนกว่าจะไดมี้การแต่งตั้งผูด้  ารง
ต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามวรรคหน่ึงแต่งตั้ งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคนหน่ึง เป็นผูรั้กษาราชการในต าแหน่งรองอธิการบดีตามมาตรา ๒๖ 
ทั้งน้ี จนกวา่จะไดมี้การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา ๖๑  ในระหว่างท่ียงัมิได้มีสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้สภา
มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลยั ผูว้่า
ราชการจงัหวดันราธิวาส เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลยั เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาส ประธาน
กรรมการหอการคา้จงัหวดันราธิวาส ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดันราธิวาส นายกสมาคม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส ผูอ้  านวยการวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพตากใบ  ผูอ้  านวยการวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ประธานกรรมการอิสลามจงัหวดันราธิวาสเป็นกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั และผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามค าแนะน า ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จ านวนเกา้คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลในภาคใตไ้ม่นอ้ยกวา่หา้คนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั และ
ให้ผูรั้กษาราชการในต าแหน่งรองอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ทั้งน้ี 
จนกวา่จะมีสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ีซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติั
น้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๖๒  ให้ผูซ่ึ้งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ หรืออาจารยข์อง
สถานศึกษาตามมาตรา ๕๘ อยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั มีฐานะเป็นศาสตราจารย ์
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย  ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ หรืออาจารย ์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

ให้ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยพ์ิเศษของสถานศึกษาตามมาตรา  ๕๘ อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบัเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี จนครบก าหนดเวลาท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

มาตรา ๖๓  ให้วิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ
วิทยาลยัการอาชีพตากใบ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานของมหาวทิยาลยัไปพลางก่อน จนกวา่จะมีกฎกระทรวงจดัตั้ง รวม หรือยุบเลิกหน่วยงาน
นั้นตามพระราชบญัญติัน้ี 
ให้สภามหาวิทยาลยัประเมินหน่วยงานตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นวา่ ควรรวม 
หรือยุบเลิกหน่วยงานใด ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงให้เป็นไปตามนั้น ทั้งน้ี ตอ้งด าเนินการให้
แลว้เสร็จภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๖๔  ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั หรือก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั  ระเบียบ ขอ้บงัคบั เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
วิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลยัการอาชีพตากใบ
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และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ท่ีใช้
อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติั
น้ี 

การด าเนินการออกระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั หรือการก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วธีิการตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
วษิณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญติัให้สถานศึกษาของรัฐ ท่ีจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อใหด้ าเนินกิจการไดโ้ดยอิสระสามารถพฒันาระบบบริหารและการจดัการ
ท่ีเป็นของตนเองมีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภา
สถานศึกษา สมควรรวมสถานศึกษาบางแห่งท่ีตั้งอยู่ในทอ้งท่ีจงัหวดันราธิวาส มาจดัตั้งเป็น
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์เพื่อให้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีวตัถุประสงค์ในการ
สร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดปัญญาเพื่อ
พัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพมีส่วนร่วมกับสังคมในการทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม การกีฬา สืบสาน และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลกัความรู้คู่คุณธรรม และหลกัใน
การให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาใน
ระดบัอุดมศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 


