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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็ นปี ที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนคริ นทร์
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิ วาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิ วาสและ
วิทยาลัยการอาชี พตากใบ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การและ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ขมาจัดตั้ง
เป็ นมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์เป็ นนิติบุคคล และเป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมี
อานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
------------------มาตรา ๖ ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู ้และความชานาญในการ
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสู ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่ งเสริ มงานวิจยั
เพือ่ สร้างองค์ความรู ้ สร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ก่อให้เกิดปั ญญาเพื่อ
พัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ มีส่วนร่ วมกับสังคมในการทะนุ บารุ งศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา สื บสานและสร้างเสริ มภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู ้คู่คุณธรรม และหลักในการให้
โอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาศาสนาใน
ระดับอุดมศึกษา
มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู ้จกั คิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความใฝ่ เรี ยนรู ้
(๒) จัดการศึกษา วิจยั ส่ งเสริ มและให้บริ การทางวิชาการที่บูรณาการการศึกษากับศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนทัว่ ไป เพื่อพัฒนาสู่
สากล
(๓) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริ ญญาและระดับปริ ญญา
(๔) สร้างหรื อพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง และนาความรู ้น้ นั ไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจยั การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยัง่ ยืน
(๕) ส่ งเสริ ม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง
(๖) ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริ การชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้ นาทางเลือกที่ดีแก่
ชุมชนและสังคม
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(๗) ทะนุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม ส่ งเสริ มและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
(๘) ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษา การวิจยั และการบริ การกับ
สถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๙) จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียง
เป็ นสาคัญ
(๑๐) ร่ วมพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมที่ตอบสนองความต้องการ
และเสริ มสร้างองค์ความรู ้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิ ดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา
เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน
(๑๑) จัดให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชนและ
ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและบริ หารจัดการ
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใ้ ดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรื อยุติ หรื อชะลอ
การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาผู ใ้ ดด้ว ยเหตุ เ พี ย งว่า ผูน้ ้ ัน ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์อย่า งแท้จ ริ ง เพื่ อ จ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้
การส่ งเสริ ม ให้มี ทุนการศึ กษาแก่ นักศึ ก ษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่านักศึกษาผูใ้ ดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริ ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่ วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) คณะ
(๓) สถาบัน
(๔) สานัก
(๕) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจให้มีหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อดาเนิ นการ
ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ เป็ นส่ วนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได้
สานักงานอธิ การบดี อาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นกอง หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง
คณะ อาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นสานักงานคณบดี ภาควิชา กอง หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรื อกอง
สถาบัน สานัก วิทยาลัย และหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่ง
ส่ วนราชการเป็ นสานักงานผูอ้ านวยการ กอง หรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง
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สานักงานคณบดี สานักงานผูอ้ านวยการ กอง หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นแผนกหรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
แผนก
มาตรา ๑๐ ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การจัดตั้ง การรวม หรื อการยุบเลิ ก คณะ
สถาบัน สานัก วิทยาลัย และหน่ วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเที ยบเท่าคณะ ให้ทาเป็ น
กฎกระทรวง
การแบ่งส่ วนราชการเป็ นสานักงานคณบดี สานักงานผูอ้ านวยการ ภาควิชา กองหรื อ
หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ภาควิ ช า หรื อ กอง ให้ ท าเป็ นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบ่งส่ วนราชการเป็ นแผนกหรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก
ให้ทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสู งเข้า
สมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอานาจให้ปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตรชั้นหนึ่ งชั้นใด
แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากสถานศึกษาสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรื อการยกเลิกการสมทบซึ่ งสถานศึกษาชั้นสู งตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสู งที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริ การต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซ่ ึ งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรื อใช้ประโยชน์
(๔) เงินอุดหนุ นจากราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้
ในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรื อผลประโยชน์อย่างอื่น
ให้มหาวิทยาลัยมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุ ง รักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็ นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็ นทรัพย์สิน
อื่นบรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิ ดจากที่ราชพัสดุ เบี้ย
ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้ อทรัพย์สินหรื อจ้างทา
ของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็ นรายได้ที่ตอ้ งนาส่ งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมหาวิทยาลัยได้จากการให้ หรื อซื้ อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรื อแลกเปลี่ ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้
บังคับ ไม่ถือเป็ นที่ราชพัสดุ และให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๖
เงินและทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผอู ้ ุทิศให้กาหนด
ไว้แต่ถา้ มี ความจาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผูอ้ ุทิศหรื อ
ทายาทหากไม่มีทายาทหรื อทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดาเนินการ
----------------มาตรา ๑๕ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นราธิวาสจานวนสองคน
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่ งเลือกจากผูด้ ารงตาแหน่งรองอธิ การบดี
คณบดี ผูอ้ านวยการสถาบัน ผูอ้ านวยการสานัก หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยและมิใช่ผดู ้ ารงตาแหน่งตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสิ บสองคน ซึ่ งจะได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิในด้านเกษตร
และเทคโนโลยี การพยาบาล กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
จิตวิทยา อิสลามศึกษา และการอาชีวศึกษาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิ การบดีคนหนึ่ ง ซึ่ งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็ น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ่ ง เป็ นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายก
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุกเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

คุ ณสมบัติ หลัก เกณฑ์และวิธี ก ารได้มาซึ่ งนายกสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔)
และ (๕) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี แต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื ออาจ
ได้รับแต่งตั้ง หรื อได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามวรรคหนึ่ ง นายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย บกพร่ องต่อหน้าที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้องเป็ นไปตามมติสองในสามของจานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใดและยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ตาแหน่งที่วา่ งอยู่ ให้สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
หรื อ (๕) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการดาเนินการให้ผใู ้ ดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู ้
นั้นอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน แต่ถา้ วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิ บวันจะไม่ดาเนินการให้มีผดู ้ ารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แต่ยงั มิได้ดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งพ้นจากตาแหน่ ง ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต่อไป
จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว
ให้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่ งนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั พ้นจากตาแหน่ง
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มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดู แลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็ นผูว้ างระเบียบ
ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับส่ วนราชการนั้นก็ได้
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่ วนราชการของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙
รวมทั้งการแบ่งส่ วนราชการของส่ วนราชการดังกล่าว
(๔)
พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบหลัก สู ตรการศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(๕) อนุมตั ิการรับสถานศึกษาชั้นสู งเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรื อยกเลิกการสมทบ
(๖) อนุมตั ิให้ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา
และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
(๗) พิจารณาดาเนิ นการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) อธิ การบดี
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ และหัวหน้าส่ วนราชการตาม
มาตรา ๙
(๑๐) กากับมาตรฐานการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(๑๑) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริ หารงาน การเงิน การจัดหา
รายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๑๓) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการระดมทุนและทรัพยากร ส่ งเสริ มการจัดตั้ง
และการบริ หารกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
(๑๔) อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาดาเนิ นการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
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(๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด หรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดอันอยูใ่ นอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่เ กี่ ยวกับกิ จการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิ การบดีปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยได้
(๑๘) ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็ นหน้าที่ของผูใ้ ด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ประธานซึ่งเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการจากผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน และคณาจารย์
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของประธานและกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุ มชนในท้องถิ่ น ตลอดจนการประชุ ม
ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุ มชนในท้องถิ่นแต่งตั้งรองอธิ การบดีคนหนึ่ งเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น โดยคาแนะนาของอธิการบดี
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผน และเป้ าหมายการดาเนิ น การส่ งเสริ มการศึกษาของชุ มชนใน
ท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชน
เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
(๓) ประสาน ส่ งเสริ มความร่ วมมือและช่ วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุ มชน และ
องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ระดมทุนและทรัพยากร และบริ หารกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาของชุ มชนใน
ท้องถิ่น
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรื อสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภา
วิชาการซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิ การบดีคนหนึ่งเป็ นเลขานุ การสภาวิชาการ โดยคาแนะนาของ
อธิการบดี
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จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชี พชั้นสู งต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นและให้คาปรึ กษาด้านวิชาการแก่สภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับการเปิ ดสอน การรวม และการยกเลิ กสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคณาจารย์ ผูช้ านาญการ และผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง
(๕) เสนอแนะนโยบายการวิจยั และส่ งเสริ มการวิจยั
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรื อบุคคลเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่ งเลือกจากคณาจารย์ประจา
และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตาม
วรรคหนึ่ ง ตลอดจนการประชุ มของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คาปรึ กษาและข้อแนะนาในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ
อธิการบดีหรื อสภามหาวิทยาลัย
(๒) หาแนวทางร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ
(๓) จัดประชุ มคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิ จกรรมของมหาวิทยาลัย และ
นาเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรื อสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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มาตรา ๒๕ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดและรับผิดชอบการบริ หารงาน
ของมหาวิทยาลัยและจะให้มีรองอธิ การบดี หรื อผูช้ ่ วยอธิ การบดี หรื อจะมีท้ งั รองอธิ การบดี และ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่อธิ การบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๖ อธิ การบดีน้ นั จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิ การบดี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
อธิ การบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และจะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิ การบดีพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง เนื่องจากไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดตามมาตรา ๒๗
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
รองอธิ การบดี น้ นั ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิ การบดีจากผูม้ ีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙
ผูช้ ่วยอธิ การบดีน้ นั ให้อธิ การบดีแต่งตั้งจากผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
เมื่ออธิ การบดีพน้ จากตาแหน่ง ให้รองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดีพน้ จากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๒๗ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของอธิ การบดีเมื่อ
ครบสองปี นับแต่วนั ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของอธิ การบดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินผลตามวรรคสอง และถ้าสภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้พน้ จากตาแหน่ งด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้อธิ การบดีพน้ จากตาแหน่ง
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มาตรา ๒๘ อธิ การบดีตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็ จการศึ กษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาหรื อองค์กรวิชาชี พชั้นสู งที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรื อมี
ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่
น้อยกว่าสี่ ปี
(๒) ได้รับปริ ญญาชั้นใดชั้นหนึ่ งหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรื อมีประสบการณ์ ดา้ นการบริ หารมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรื อมีประสบการณ์
ด้านการบริ หารอื่น หรื อเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปี
(๓) ดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิ การบดีตอ้ งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ รองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดี ต้องสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึ กษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิ ก ารบดี ห รื อผู ช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี อาจแต่ ง ตั้ง จากบุ ค คลที่ มิ ไ ด้เ ป็ นคณาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ตอ้ งมีจานวนไม่เกิ นกึ่ งหนึ่ งของจานวนรองอธิ การบดี หรื อผูช้ ่ วยอธิ การบดี
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๐ ในกรณี ที่ผดู ้ ารงตาแหน่งอธิ การบดีไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองอธิ การบดี
เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิ การบดีหลายคนให้รองอธิ การบดีที่อธิ การบดีมอบหมายเป็ น
ผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าอธิ การบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิ การบดีที่มีอาวุโสสู งสุ ดเป็ นผูร้ ักษา
ราชการแทน
ในกรณี ที่ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งอธิ การบดี หรื อไม่มีผูร้ ักษาราชการแทนอธิ การบดี ตามวรรค
หนึ่ง หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริ หารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
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(๓) จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) รักษาระเบียบวินยั จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ งวิชาชี พของข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา
(๕) เป็ นผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยในกิจการทัว่ ไป
(๖) เสนอรายงานประจาปี เกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งและถอดถอนผูช้ ่ วยอธิ การบดี รองคณบดี รองผูอ้ านวยการสถาบัน รอง
ผูอ้ านวยการสานัก รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย รองหัวหน้าหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ
(๘) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดาเนิ นงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มกิจการนักศึกษา
(๙) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรื อตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
จะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อทาหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีน้ นั ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
รองคณบดี น้ นั ให้อธิ การบดี แต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดีจากผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา
๓๓
รองคณบดี อาจแต่งตั้งจากบุคคลที่ มิได้เป็ นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ตอ้ งมี
จานวนไม่เกินหนึ่งในสี่ ของจานวนรองคณบดีที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และให้นาความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การพ้น
จากตาแหน่งคณบดีก่อนครบวาระโดยอนุ โลม
เมื่อคณบดีพน้ จากตาแหน่ง ให้รองคณบดีพน้ จากตาแหน่งด้วย
ให้นามาตรา ๓๐ มาใช้บงั คับแก่การรักษาราชการแทนคณบดีโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ คณบดีและรองคณบดีตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็ จการศึ กษาไม่ต่ า กว่าชั้นปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนในมหาวิทยาลัยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(๒)
ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ปริ ญญาหรื อเที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนในมหาวิทยาลัยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปี
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(๓) ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นอกจากคุ ณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง คณบดี และรองคณบดี ตอ้ งมี คุณสมบัติอื่นและไม่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย คณบดีเป็ น
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ ง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุ มของคณะกรรมการประจาคณะ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสู ตรและรายละเอียดเกี่ ยวกับหลักสู ตรสาหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรื อเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจาในคณะเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๖) ส่ งเสริ มงานวิจยั งานบริ การวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
(๗) ให้คาปรึ กษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๘) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรื อตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๙) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลเพื่อดาเนิ นการใดๆ อันอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจาคณะ
มาตรา ๓๖ ในแต่ละสถาบัน สานัก วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้มีผอู ้ านวยการสถาบัน ผูอ้ านวยการสานัก ผูอ้ านวยการวิทยาลัย หรื อหัวหน้า
หน่ วยงานที่ เรี ย กชื่ ออย่า งอื่ นที่ มี ฐานะเที ย บเท่า คณะเป็ นผูบ้ งั คับ บัญชาและรั บ ผิดชอบงานของ
สถาบัน สานัก วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และจะให้มีรอง
ผูอ้ านวยการ หรื อรองหัวหน้าหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คนหนึ่ งหรื อ
หลายคน เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผอู ้ านวยการหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะมอบหมายก็ได้
การแต่ ง ตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้นจากตาแหน่ งของผูอ้ านวยการสถาบัน
ผูอ้ านวยการสานัก ผูอ้ านวยการวิทยาลัย หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
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คณะ รวมทั้งผูด้ ารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าว และการรักษาราชการแทนให้นาความใน
มาตรา ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
คุณสมบัติของผูอ้ านวยการสถาบัน ผูอ้ านวยการสานัก ผูอ้ านวยการวิทยาลัย หรื อหัวหน้า
หน่ วยงานที่ เรี ย กชื่ ออย่างอื่ นที่ มีฐานะเที ย บเท่าคณะ รวมทั้งผูด้ ารงตาแหน่ งรองของตาแหน่ ง
ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ในแต่ละสถาบัน สานัก วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้มีคณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี คณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนอานาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการประจา
สถาบัน สานัก วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และการจัดระบบ
บริ หารงานในสถาบัน สานัก วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่มีการแบ่งภาควิชาหรื อแบ่งหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหวั หน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และจะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรื อรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หวั หน้า
ภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมายก็ได้
หัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา รวมทั้ง
ผูด้ ารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าว ให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ซึ่ งได้ทา
การสอนในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่นอ้ ยกว่าสามปี
การแต่ง ตั้ง หัวหน้า ภาควิช าหรื อหัวหน้าหน่ วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่า งอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ า
ภาควิชา รวมทั้งผูด้ ารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าว ให้อธิ การบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
คณบดี
หัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีวาระ
การดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ งติดต่อกันเกิ น
สองวาระมิได้
เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้น
จากตาแหน่ง ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งด้วย
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ในกรณี ที่ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเที ยบเท่าภาควิชา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิ บตั ิ ราชการได้ ให้อธิ การบดี มีอานาจแต่งตั้งผูร้ ักษา
ราชการแทนได้
มาตรา ๓๙ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น คณบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้าภาควิชาและ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ ผูด้ ารงตาแหน่งอธิ การบดี รองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้าและรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชา จะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ ง
ตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผูด้ ารงตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง จะรั กษาราชการแทนตาแหน่ งดังกล่ าวได้อีกเพียงหนึ่ ง
ตาแหน่ง แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารราชการในคณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย และ
ภาควิชา หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชา อานาจในการสั่งการ
อนุ ญาต การอนุ มตั ิ การปฏิ บ ตั ิ ราชการหรื อการดาเนิ นการอื่ นที่ อธิ การบดี จะพึงปฏิ บตั ิหรื อ
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องใด ถ้ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องนั้นมิได้กาหนดเรื่ องการมอบอานาจไว้
เป็ นอย่างอื่น หรื อมิได้ห้ามในเรื่ องการมอบอานาจไว้ อธิ การบดีจะมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสื อ
ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งคณบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชาปฏิบตั ิราชการแทนอธิ การบดีเฉพาะในราชการของส่ วนราชการ
นั้นก็ได้
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ตามที่อธิ การบดีกาหนด
การมอบอานาจให้ปฏิบตั ิราชการแทนสาหรับผูด้ ารงตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิราชการแทนตามมาตรา ๔๑ หรื อผูร้ ักษาราชการแทนตามมาตรา
๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อมติของคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ผดู ้ ารง
ตาแหน่งใดเป็ นกรรมการหรื อให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผรู ้ ักษาราชการแทน ทาหน้าที่กรรมการ
หรื อมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผูด้ ารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
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หมวด ๓
ตาแหน่ งทางวิชาการ
----------------มาตรา ๔๓ คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์น้ นั จะได้ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่ ง ตั้งโดยค าแนะนาของสภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่ งให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๔๔ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของสภามหาวิทยาลัยจากผูท้ ี่มิได้เป็ นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ศาสตราจารย์ซ่ ึงมีความรู ้ความสามารถและความชานาญเป็ นพิเศษและพ้นจาก
ตาแหน่ ง ไปโดยไม่มี ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่ง ตั้ง ให้เป็ นศาสตราจารย์เกี ย รติ คุณใน
สาขาวิชาที่ศาสตราจารย์น้ นั เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อเป็ นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูซ้ ่ ึ งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิได้เป็ นคณาจารย์
ประจาของมหาวิทยาลัย เป็ นรองศาสตราจารย์พิเศษ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนา
ของอธิการบดี
อธิ ก ารบดี อาจแต่ ง ตั้ง ผูซ้ ่ ึ งมี คุ ณสมบัติ เหมาะสมและมิ ไ ด้เ ป็ นคณาจารย์ป ระจา ของ
มหาวิทยาลัยเป็ นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี ผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
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มาตรา ๔๗ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิ
ใช้ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกี ยรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็ นคานาหน้า
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อกั ษรย่อ ดังนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อกั ษรย่อ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อกั ษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อกั ษรย่อ รศ. (พิเศษ)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ ผศ.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อกั ษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
หมวด ๔
ปริญญาและเครื่ องหมายวิทยฐานะ
----------------มาตรา ๔๘ ปริ ญญามีสามชั้น คือ
ปริ ญญาเอก เรี ยกว่า ดุษฎีบณั ฑิต ใช้อกั ษรย่อ ด.
ปริ ญญาโท เรี ยกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อกั ษรย่อ ม.
ปริ ญญาตรี เรี ยกว่า บัณฑิต
ใช้อกั ษรย่อ บ.
มาตรา ๔๙ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริ ญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริ ญญาชั้นใด และจะใช้อกั ษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตรา
เป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรื อปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองก็ได้
มาตรา ๕๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา และประกาศนียบัตรสาหรับสาขาวิชาใดก็ได้ ดังนี้
(๑) ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ออกให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังได้รับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผูส้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ ง
ภายหลังได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าแล้ว
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(๓) อนุปริ ญญา ออกให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริ ญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๒ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่ งสภามหาวิทยาลัยเห็น
ว่าทรงคุณวุฒิและคุ ณธรรมสมควรแก่ปริ ญญานั้นๆ แต่จะให้ปริ ญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในขณะที่ดารงตาแหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีครุ ยวิทยฐานะหรื อเข็มวิทยฐานะเป็ นเครื่ องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ต
อนุปริ ญญา และประกาศนียบัตร และอาจกาหนดให้มีครุ ยประจาตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ครุ ยประจาตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุ ยประจาตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร หรื อครุ ยประจา
ตาแหน่งคณาจารย์ก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่ วนประกอบของครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุ ยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่ งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อย่างใด ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย หรื อส่ วนราชการของมหาวิทยาลัยได้ โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
การใช้ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรื อการใช้สิ่งดังกล่าวที่
มิใช่ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรื อส่ วนราชการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุ ญาตเป็ น
หนังสื อจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย หรื อเครื่ องแต่งกายของ
นักศึกษา โดยทาเป็ นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
----------------มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดใช้ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุ ยประจาตาแหน่ ง เครื่ องแบบ
เครื่ องหมาย หรื อเครื่ องแต่งกายของนักศึกษาหรื อสิ่ งใดที่เลียนแบบสิ่ งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิ ที่จะใช้
หรื อแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรื อมีตาแหน่งใดในมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทา
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ที่จะใช้หรื อมีวิทยฐานะหรื อตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใ้ ดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ปลอม หรื อทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อส่ วน
ราชการของมหาวิทยาลัยไม่วา่ จะทาเป็ นสี ใด หรื อทาด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ปลอม หรื อซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้ หรื อทาให้ปรากฏซึ่ งตรา เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรื อส่ วน
ราชการของมหาวิทยาลัยที่วตั ถุหรื อสิ นค้าใดๆ โดยฝ่ าฝื นมาตรา ๕๔ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตาม (๑) เป็ นผูก้ ระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็ นความผิดอันยอมความได้
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บทเฉพาะกาล
----------------มาตรา ๕๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิ ทธิ ภาระผูกพัน
ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของวิทยาลัยเทคนิ คนราธิ วาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิ ว าส และวิ ท ยาลัย การอาชี พ ตากใบ ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ขมาเป็ นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ขา้ ราชการซึ่ งโอนไปตามวรรคหนึ่ งเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่ มแรกให้ขา้ ราชการ
ดังกล่าวยังคงดารงตาแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เช่นเดิมต่อไปจนกว่าจะ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างของวิทยาลัยเทคนิ คนราธิ วาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิ ว าส และวิ ท ยาลัย การอาชี พ ตากใบ ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ขที่ปฏิ บตั ิงานอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ โอนมาเป็ นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ีต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดสัญญาจ้าง
มาตรา ๕๙ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น รวมทั้ง
ผูด้ ารงตาแหน่ ง รองของตาแหน่ ง ดัง กล่ า วของวิท ยาลัย เทคนิ ค นราธิ วาส วิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิ วาส และวิทยาลัยการอาชี พตากใบ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการ หัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น หรื อผูด้ ารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติน้ ี
ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งส่ วนราชการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖๐ ระหว่างที่ยงั มิได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิ การบดีตามมาตรา ๒๖
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ รักษาราชการในตาแหน่ งอธิ การบดี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผูด้ ารง
ต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ซึ่ งต้อ งไม่ เ กิ น หนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ งแต่ ง ตั้ ง รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคนหนึ่ง เป็ นผูร้ ักษาราชการในตาแหน่งรองอธิ การบดีตามมาตรา ๒๖
ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งอธิ การบดีตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา ๖๑ ในระหว่างที่ ยงั มิได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้สภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดนราธิ วาส เป็ นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนราธิ วาส ประธาน
กรรมการหอการค้าจังหวัดนราธิ วาส ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิ วาส นายกสมาคม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิ คนราธิ วาส ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิ วาส ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชี พตากใบ ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิ วาสเป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งตามคาแนะนา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวนเก้าคน โดยแต่งตั้งจากบุคคลในภาคใต้ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ให้ผูร้ ักษาราชการในตาแหน่ งรองอธิ การบดี เป็ นกรรมการและเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ซ่ ึ งต้องไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ
มาตรา ๖๒ ให้ผซู ้ ่ ึ งเป็ นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรื ออาจารย์ของ
สถานศึกษาตามมาตรา ๕๘ อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ มีฐานะเป็ นศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรื ออาจารย์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ผซู ้ ่ ึ งเป็ นอาจารย์พิเศษของสถานศึกษาตามมาตรา ๕๘ อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้
บังคับเป็ นอาจารย์พิเศษต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ ี จนครบกาหนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๖๓ ให้วิทยาลัยเทคนิคนราธิ วาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิ วาส และ
วิทยาลัยการอาชี พตากใบ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ น
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะมีกฎกระทรวงจัดตั้ง รวม หรื อยุบเลิกหน่วยงาน
นั้นตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้สภามหาวิทยาลัยประเมินหน่วยงานตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่า ควรรวม
หรื อยุบเลิกหน่วยงานใด ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงให้เป็ นไปตามนั้น ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็ จภายในสองปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยงั มิได้ออกระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด ข้อบังคับ หรื อกาหนด
หลัก เกณฑ์และวิธีก ารตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นาพระราชกฤษฎี ก า กฎทบวง ประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิ การ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบี ยบ ข้อบังคับ เฉพาะที่ เกี่ ยวกับ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิ วาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิ วาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
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และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิ วาส ที่ใช้
อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับมาใช้บงั คับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติ
นี้
การดาเนินการออกระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด ข้อบังคับ หรื อการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในสองปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครื องาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐ ที่จดั การศึกษาระดับ
ปริ ญญาเป็ นนิติบุคคล เพื่อให้ดาเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการ
ที่เป็ นของตนเองมี ความคล่องตัว มีเสรี ภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกากับดู แลของสภา
สถานศึกษา สมควรรวมสถานศึ กษาบางแห่ งที่ ต้ งั อยู่ในท้องที่ จงั หวัดนราธิ วาส มาจัดตั้งเป็ น
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เพื่อให้เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการ
สร้างองค์ความรู ้ สร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ก่อให้เกิ ดปั ญญาเพื่อ
พัฒ นาสั ง คมให้ อ ยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสั น ติ แ ละมี ดุ ล ยภาพมี ส่ ว นร่ ว มกับ สั ง คมในการทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การกี ฬา สื บสาน และสร้างเสริ มภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู ้คู่คุณธรรม และหลักใน
การให้โอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ประชาชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึ กษาศาสนาใน
ระดับอุดมศึกษา จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

