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พระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

พ.ศ.๒๕๓๕ 
…………………………………… 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรจดัตั้งมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา  ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ.๒๕๓๕“
 มาตรา  ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
 มาตรา  ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 
       “ มหาวทิยาลยั ”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
       “ สภามหาวทิยาลยั ”  หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
       “ สภาวชิาการ ”  หมายความวา่  สภาวชิาการมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
       “ รัฐมนตรี ”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา  ๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การทบวงมหาวทิยาลยัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง วตัถุประสงค์  และอ านาจหน้าที ่

…………………………….. 
 

 มาตรา ๕ ใหจ้ดัตั้งมหาวทิยาลยัของรัฐข้ึนในจงัหวดันครศรีธรรมราช เรียกว่า “มหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์” 
 ใหม้หาวทิยาลยัเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง 
มีภารกิจท าการสอน ท าการวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 มาตรา ๖ มหาวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนงานดงัน้ี 
    (๑)  ส านกังานอธิการบดี 
    (๒) ส านกัวชิา 
    (๓) สถาบนั 
    (๔) ศนูย ์
 มหาวทิยาลยัอาจใหมี้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวิชา สถาบนั หรือ
ศนูย ์เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา ๕ เป็นส่วนงานในมหาวทิยาลยัอีกได ้
 ส านกังานอธิการบดี  อาจแบ่งส่วนงานเป็นกองหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง 
 ส านกัวิชาหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวิชา อาจแบ่งส่วนงาน
เป็นส านักงานบริหาร สาขาวิชา สถานวิจยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
สาขาวชิาหรือสถานวจิยั 
 สถาบนั   ศนูย ์และหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบนัหรือศูนย ์อาจแบ่ง
ส่วนงานเป็นส านกังานบริหาร ฝ่าย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 
 กอง  ส านกังานบริหาร ฝ่าย และหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองหรือฝ่าย
อาจแบ่งส่วนงานเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าแผนก 

มาตรา ๗  การจดัตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส านกัวิชา  สถาบนั  ศูนย ์ หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ ให้ท าเป็นข้อก าหนดของ
มหาวทิยาลยัโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 การแบ่งส่วนงานเป็นกอง ส านกังานบริหาร สาขาวชิา สถานวจิยั ฝ่าย แผนก หรือหน่วยงาน
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส่วนงานดงักล่าวใหท้ าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยัโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๘ ภายใตว้ตัถุประสงคต์ามมาตรา ๕ มหาวทิยาลยัจะรับสถาบนัการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบนัวจิยัอ่ืนเขา้สมบทในมหาวทิยาลยักไ็ด ้  และมีอ านาจใหป้ริญญา   อนุปริญญา  หรือประกาศ 
นียบตัรชั้นใดชั้นหน่ึงแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบนัวิจยันั้นได ้
 การรับเขา้สมทบหรือยกเลิกการสมทบซ่ึงสถาบนัการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบนัวิจยัท่ีเขา้สมทบ
ในมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยัโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การควบคุมสถาบนัการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบนัวิจยัท่ีเขา้สมทบในมหาวิทยาลยัให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา  ๙ กิจการของมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
แรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ และกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ 
 มาตรา ๑๐ มหาวทิยาลยัมีอ านาจและหนา้ท่ีกระท าการต่าง ๆ ภายในวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุ
ไวใ้นมาตรา ๕ และอ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 
 (๑) ซ้ือ สร้าง จดัหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ถือ
กรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพยสิ์นและจ าหน่ายสังหาริมทรัพยห์รือ 
อสังหาริมทรัพยท์ั้งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ดหนุน
หรืออุทิศให ้
 การจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์หจ้  าหน่ายหรือแลกเปล่ียนได ้
 (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการในการ
ใหบ้ริการภายในอ านาจและหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัรวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั
ค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น 
 (๓) ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนในกิจการท่ี
เก่ียวกบัการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 (๔) กูย้มืเงิน ใหกู้ย้มืเงิน โดยมีหลกัประกนัดว้ยบุคคลหรือทรัพยสิ์น หรือลงทุน
ทั้งน้ี เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา ๕ 
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 การกูย้มืเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน หรือการลงทุน ถา้เป็นจ านวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีก าหนด
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 (๕) ร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการ
ท่ีเก่ียวกบัการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 (๖) จดัใหมี้ทุนการศึกษาและทุนการวจิยัในสาขาวชิาต่าง ๆ 
 (๗) ก าหนดค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ งสวัสดิการและ
ประโยชนอ์ยา่งอ่ืน ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานของมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๑๑ รายไดข้องมหาวทิยาลยัมีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี 
 (๒) เงินอุดหนุนและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยั 
 (๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ 
   มหาวทิยาลยั 

(๔) รายไดห้รือผลประโยชนท่ี์ไดม้าจากการลงทุนและจากทรัพยสิ์นของ 
       มหาวทิยาลยั 
(๕) รายไดห้รือผลประโยชนท่ี์ไดม้าจากการใชท่ี้ราชพสัดุ ซ่ึงมหาวทิยาลยั     
       ปกครองดูแลหรือใชป้ระโยชน ์

 (๖) รายไดห้รือผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืน 
 เงินอุดหนุนทัว่ไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจดัสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยการ
เสนอแนะของทบวงมหาวทิยาลยั เป็นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงาน
ตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัท่ีก าหนดในมาตรา ๕ และในการพฒันาการอุดมศึกษาท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบของทบวงมหาวทิยาลยั 
 ใหอ้สังหาริมทรัพยซ่ึ์งมหาวทิยาลยัไดม้าจากการให ้หรือซ้ือดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั
หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวทิยาลยั 
 ใหม้หาวทิยาลยัมีอ านาจในการปกครอง ดูแล  บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของมหาวทิยาลยั ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน 
 รายไดข้องมหาวทิยาลยั ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงิน
คงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
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 ในกรณีรายไดมี้จ านวนไม่พอส าหรับค่าใชจ่้ายในการด า เนินงานของมหาวิทยาลัยและ       
ค่าภาระต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลยัไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได ้รัฐบาลพึงจดัสรร
เงินงบประมาณแผน่ดินใหแ้ก่มหาวทิยาลยัเท่าจ านวนท่ีจ าเป็น 
 มาตรา ๑๒ ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีและบุคคลใด
จะยกอายคุวามข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัมหาวทิยาลยัในเร่ืองทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัมิได ้
 มาตรา ๑๓ บรรดารายไดแ้ละทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัจะตอ้งจดัการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ของมหาวิทยาลยัดงัระบุไวใ้นมาตรา ๕ และตามวตัถุประสงค์ซ่ึงผูอุ้ทิศเงินหรือทรัพยสิ์นให้แก่
มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้

หมวด  ๒ 
การด าเนินการ 

………………………….. 
 มาตรา ๑๔ ใหมี้สภามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 
 (๑) นายกสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
 (๒) กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิการบดี 
 (๓) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ านวนสองคน ซ่ึงสภาวชิาการเลือกจาก 
    กรรมการสภาวชิาการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ านวนสามคน ซ่ึงเลือกตั้งจากคณาจารยป์ระจ า 
 (๕) กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจ านวนไม่นอ้ยกวา่เกา้คนแต่   
        ไม่เกินสิบสองคนซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคล    
     ภายนอก และในจ านวนน้ีจะตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภาคใตจ้  านวน 
     ไม่นอ้ยกวา่สามคน และผูท้รงคุณวฒิุจ านวนสามคนท่ีทบวงมหาวทิยาลยั 
     เสนอแต่งตั้ง  
 คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๓) และการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวทิยาลยัตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 ใหส้ภามหาวิทยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลยั และใหอุ้ปนายกสภามหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยัเม่ือนายกสภา
มหาวทิยาลยัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
 ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยั โดย     
ค าแนะน าของอธิการบดี 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๖ 

 มาตรา ๑๕ นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔)
และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง หรืออาจไดรั้บ
เลือกหรือไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้
 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหถ้อดถอน 
   (๔) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัในประเภทนั้น 
   (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ในความผดิอนัได ้
          กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ   
   (๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (๗) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) 
และ (๕) พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งหรือไดมี้การเลือก
หรือเลือกตั้งผูด้  ารงต าแหน่งแทนแลว้ ใหผู้ท่ี้ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งหรือไดรั้บเลือก
หรือไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๔(๕) เพิ่มข้ึนให้ผูไ้ดรั้บ   
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงได ้ 
รับแต่งตั้งไวแ้ลว้ 
 ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัพน้จากต าแหน่งตามวาระ
แต่ยงัมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือยงัมิได้เลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัอ่ืนข้ึนใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงพน้จากต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รง  
คุณวฒิุ หรือไดมี้การเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัอ่ืนข้ึนใหม่แลว้ 
 มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจและหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลยั
และโดยเฉพาะมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๗ 

   (๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั การให้บริการ
ทางวชิาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
   (๒) วางระเบียบ ออกขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และประกาศของมหาวิทยาลยั
และอาจมอบหมายใหส่้วนงานใดในมหาวทิยาลยัเป็นผูว้างระเบียบและออกประกาศส าหรับหน่วยงาน 
ดงักล่าวกไ็ด ้
   (๓) อนุมติัใหป้ริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
   (๔) อนุมติัการจดัตั้ง การรวม และการยบุเลิกส านกัวิชา สถาบนั ศูนย ์หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวชิา สถาบนั หรือศนูย ์รวมทั้งการแบ่ง      
ส่วนงานของหน่วยงานดงักล่าว 
   (๕) อนุมตัิการรับเขา้สมทบหรือการยกเลิกสมทบของสถาบนัการศึกษา  
ชั้นสูงและสถาบนัวจิยั 
   (๖) อนุมติัการเปิดสอนและหลกัสูตรการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวทิยาลยัก าหนด รวมทั้งการยบุ รวม และยกเลิกหลกัสูตรและสาขาวชิา 
   (๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและพิจารณา
ถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยพ์ิเศษ 
   (๘) แต่งตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู ้อ  านวยการสถาบัน             
ผูอ้  านวยการศนูย ์และหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวชิา สถาบนั 
หรือศนูยแ์ละศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
   (๙) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการ
ก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน การบรรจุ
แต่งตั้ง การใหไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้ง การออกจากงาน ระเบียบวินยั การลงโทษ การร้องทุกข ์
และการอุทธรณ์การลงโทษของพนกังานและลูกจา้ง 
   (๑๐) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดหารายได้ ออกข้อบังคับและวาง
ระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 
   (๑๑) อนุมติังบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยั 
   (๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อ
กระท าการใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั 
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๘ 

   (๑๓) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิได้ระบุให้เป็น
หนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 
   (๑๔) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะผูบ้ริหาร 
 มาตรา ๑๗ ใหมี้สภาวชิาการ ประกอบดว้ย 
   (๑) ประธานสภาวชิาการ ไดแ้ก่ อธิการบดี 
   (๒) กรรมการสภาวิชาการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั 
ผูอ้  านวยการศูนย ์หัวหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวิชา สถาบนั หรือ
ศนูยแ์ละศาสตราจารย ์
   (๓) กรรมการสภาวิชาการ ท่ีคณาจารยป์ระจ าเลือกจากคณาจารยป์ระจ า
ส านกัวชิา ส านกัวชิาละสองคน 
 คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๓) ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 ใหส้ภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยค าแนะน าของ
อธิการบดี 
 มาตรา ๑๘ กรรมการสภาวชิาการตามมาตรา ๑๗(๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่อาจ
ไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้
 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๗(๓) พน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภาวชิาการในประเภทนั้น 
 ในกรณีท่ีกรรมการสภาวชิาการตามมาตรา ๑๗(๓) พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ และไดมี้การ
เลือกผูด้  ารงต าแหน่งแทนแลว้ ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้ง
ตนแทน 
 ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดเ้ลือกกรรมการสภา
วชิาการข้ึนใหม่ ใหก้รรมการสภาวิชาการซ่ึงพน้จากต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะไดมี้การ
เลือกกรรมการสภาวชิาการอ่ืนข้ึนใหม่แลว้ 
 
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๙ 

 มาตรา ๑๙ สภาวชิาการมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑) พิจารณาก าหนดหลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา 
  (๒) เสนอการใหป้ริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
  (๓) เสนอการจดัตั้ ง ยุบ รวม และเลิกส านักวิชา สถาบนั ศูนย ์หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวชิา สถาบนั หรือศนูย ์รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนงานใน
หน่วยงานดงักล่าว 
  (๔) พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้ นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนเข้าสมทบใน
มหาวทิยาลยั 
  (๕) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์
  (๖) พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ และอาจารยพ์ิเศษ 
  (๗) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งหวัหนา้สาขาวิชา หวัหนา้สถานวิจยัและ
หวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาขาวชิาหรือสถานวจิยั 
  (๘) จดัหาวธีิการอนัจะท าใหก้ารศึกษา การวจิยั การบริการทางวชิาการแก่สังคมและ
การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเจริญยิง่ข้ึน 
  (๙) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเร่ืองเก่ียวกับวิชาการของ
มหาวทิยาลยั 
  (๑๐) ให้ค  าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยัหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
  (๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระท า
การใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของสภาวชิาการ 
 มาตรา ๒๐ การประชุมของสภามหาวิทยาลยัและการประชุมของสภาวิชาการ ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๒๑ ให้มีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัและอาจมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูช่้วย
อธิการบดีตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนดกไ็ด ้เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 
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 มาตรา ๒๒ อธิการบดีนั้นจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติั
ตามมาตรา ๒๓ 
 อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปี และจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหม่อีก
ได ้
 รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคคล ผูมี้
คุณสมบติัตามมาตรา ๒๓ 
 ผูช่้วยอธิการบดี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๗ 
 เม่ืออธิการบดีพน้จากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากต าแหน่งดว้ย 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระท าโดย
ประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
  (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 มาตรา ๒๓ อธิการบดีและรองอธิการบดีตอ้งมีคุณสมบัติไดรั้บปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้ปีในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง หรือมี
ประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 มาตรา ๒๔ อธิการบดีมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนด รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 
  (๒) ควบคุมบุคลากร การเงิน พสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของมหาวิทยาลยัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั 
  (๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนกังานและลูกจา้ง รวมทั้งด าเนินการบริหารงานบุคคล
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  (๔) จดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัและปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
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  (๕)  จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุนการด า เนินภารกิจของ             
มหาวทิยาลยัเพื่อใหบ้รรลุความเป็นเลิศทางวชิาการ 
  (๖) เป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัใหกิ้จการทัว่ไป 
  (๗) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการดา้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัต่อสภา
มหาวทิยาลยั 
  (๘) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัหรือตามท่ีสภา
มหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองอธิการบดี
เป็นผูรั้กษาการแทน ถา้มีรองอธิการบดีหลายคนใหร้องอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษา
การแทน ถา้อธิการบดีมิไดม้อบหมาย ใหร้องอธิการบดีท่ีมีอาวโุสสูงสุดเป็นผูรั้กษาการแทน 
 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผูรั้กษาการแทนอธิการบดีตามความใน
วรรคหน่ึงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๓ 
เป็นผูรั้กษาการแทนอธิการบดี 
 มาตรา ๒๖ ในส านกัวชิาหน่ึง ใหมี้คณบดีคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักวิชา และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนดก็ได ้เพื่อท าหน้าท่ีและ    
รับผดิชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 คณบดีนั้น ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๗ 
 รองคณบดีนั้น ใหอ้ธิการบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากบุคคลผูมี้คุณสมบติั
ตามมาตรา ๒๗ 
 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้
 เม่ือคณบดีพน้จากต าแหน่ง ใหร้องคณบดีพน้จากต าแหน่งดว้ย 
 มาตรา ๒๗ คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้ นใดชั้ นหน่ึง หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลยัหรือในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง
หรือ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 
 มาตรา ๒๘ ในส านกัวชิาหน่ึง ใหมี้คณะกรรมการประจ าส านกัวิชาประกอบดว้ยคณบดีเป็น
ประธาน รองคณบดี หวัหนา้สาขาวิชา หวัหนา้สถานวิจยั และหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาขาวชิาหรือสถานวจิยั เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และมีกรรมการท่ีคณาจารย ์
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ประจ าในส านกัวิชาเลือกคณาจารย์ประจ าในส านักวิชามีจ  านวนไม่ เ กินก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการโดยต าแหน่ง 
 กรรมการท่ีคณาจารยป์ระจ าในส านกัวิชาเลือกตามวรรคหน่ึงจะเป็นคณาจารยป์ระจ าใน
สาขาวชิาหรือสถานวจิยัเดียวกนัเกินหน่ึงคนไม่ได ้
 ถา้ไม่มีการแบ่งสาขาวิชาหรือสถานวิจัย หรือมีแต่ไม่ถึงส่ีสาขาวิชาหรือสถานวิจยั ให้
คณาจารยป์ระจ าในส านกัวชิาเลือกรรมการประจ าส านกัวิชาเพิ่มเติมใหไ้ดจ้  านวนทั้งหมดไม่นอ้ยกว่า
หา้คนแต่ไม่เกินเกา้คน 
 ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแต่งตั้ งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการประจ าส านกัวชิา 
 กรรมการประจ าส านกัวชิาท่ีคณาจารยป์ระจ าในส านกัวิชาเลือกใหมี้วาระการด ารงต าแหน่ง
สองปีแต่อาจไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการประจ าส านกัวชิาท่ีคณาจารยป์ระจ าในส านักวิชาเลือกว่างลง
ก่อนครบวาระและไดมี้การเลือกผูด้  ารงต าแหน่งแทนแลว้ ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกข้ึนแทนอยูใ่นต าแหน่ง
เพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
 ในกรณีท่ีมีการเลือกกรรมการเพิ่มข้ึน ให้ผูไ้ดรั้บเลือกอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ี
เหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกไวก่้อนแลว้นั้น 
 จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการประจ าส านกัวิชาและการประชุม
ของคณะกรรมการประจ าส านกัวชิา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๒๙ คณะกรรมการประจ าส านกัวิชามีอ านาจและหนา้ท่ีพิจารณาด าเนินงานดา้นการ
บริหารและวิชาการของส านักวิชา และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยั สภาวิชาการ หรือ   
อธิการบดีมอบหมาย 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีมีการแบ่งสาขาวิชา สถานวิจยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าสาขาวชิาหรือสถานวจิยั ใหมี้หวัหนา้สาขาวชิา หวัหนา้สถานวจิยั หรือหวัหนา้หน่วยงาน
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา หรือสถานวิจัยคนหน่ึง เป็นผูบ้งัคบับัญชาและ 
รับผดิชอบงานของหน่วยงานดงักล่าวและอาจมีรองหวัหนา้หน่วยงานดงักล่าวคนหน่ึงเพื่อท าหนา้ท่ี
และรับผดิชอบตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานมอบหมาย 
 หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจยั หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสาขาวชิาหรือสถานวจิยั และรองหวัหนา้หน่วยงานดงักล่าวใหแ้ต่งตั้งจากคณาจารยป์ระจ า 
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ของมหาวทิยาลยัซ่ึงไดท้  าการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปีในมหาวทิยาลยัหรือในสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง 
 การแต่งตั้งหวัหนา้สาขาวชิา หวัหนา้สถานวจิยั หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าสาขาวิชาหรือสถานวิจยั ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ส่วนรองหวัหนา้หน่วยงานดงักล่าว ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของหวัหนา้หน่วยงานนั้น ๆ 
 หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจยั หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสาขาวชิาหรือสถานวจิยั มีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปีและอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้
 เม่ือหวัหนา้สาขาวิชา หวัหนา้สถานวิจยั หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสาขาวิชาหรือสถานวิจัยพ้นจากต าแหน่ง ให้รองหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งดว้ย 
 มาตรา ๓๑ ให้สถาบนั ศูนย ์หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวิชา 
สถาบนั ศูนย ์ให้มีผูอ้  านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านัก
วชิา สถาบนั หรือศูนย ์เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของหน่วยงานดงักล่าว และอาจมีรอง
ผูอ้  านวยการหรือรองหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวิชา สถาบนั หรือ
ศูนย ์ตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนดก็ได ้เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผูอ้  านวยการ
หรือหวัหนา้หน่วยงาน ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวชิา สถาบนั หรือศนูยม์อบหมาย 
 การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และคุณสมบติัของผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบนั หรือศูนย ์รวมทั้งผูด้  ารงต าแหน่งรองของ
ต าแหน่งดังกล่าวตามวรรคหน่ึง ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 
 มาตรา ๓๒ การจดัให้มีคณะกรรมการประจ าและการจดัระบบบริหารงานภายในสถาบนั 
ศนูยห์รือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัวิชา สถาบนั หรือศูนย ์ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๓๓ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการศูนยห์รือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ หัวหน้า
สาขาวิชา หัวหนา้สถานวิจยั หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา
หรือสถานวจิยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๑๔ 

หมวด ๓ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 
………………………….. 

 มาตรา ๓๔ ใหม้หาวิทยาลยัวางและรักษาไวซ่ึ้งระบบบญัชีอนัถูกตอ้งแยกตามประเภทงาน
ส่วนท่ีส าคญั มีสมุดบญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงกิจการท่ีเป็นอยูต่าม
ความเป็นจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงานพร้อมดว้ยขอ้ความอนัเป็นท่ีมาของรายการนั้น ๆ และ
ใหมี้การตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจ า 
 มาตรา ๓๕ ให้มหาวิทยาลยัจดัท างบดุลและบญัชีท าการ ส่งผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยั
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 
 มาตรา ๓๖ ใหส้ านกังานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยั และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของมหาวทิยาลยัทุกรอบปี 
 มาตรา ๓๗ ให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ของมหาวทิยาลยั เพื่อการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามอธิการบดี รองอธิการบดี พนกังานและลูกจา้งของ
มหาวิทยาลยัและเรียกร้องใหส่้งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัเป็น
การเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น 
 มาตรา ๓๘ ใหผู้ส้อบบญัชีท ารายงานผลการสอบบญัชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั
ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชีเพื่อสภามหาวทิยาลยัเสนอต่อรัฐมนตรี 
 ใหม้หาวทิยาลยัเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีท่ีส้ินไปนั้น แสดงบญัชีงบดุลและบญัชีท าการ
ท่ีผูส้อบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้ งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีท่ีล่วงมาและ
แผนงานท่ีจะจดัท าในปีต่อไป ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 

หมวด ๔ 
การก ากบัและดแแล 

………………………….. 
 มาตรา ๓๙ รัฐมนตรีมีอ านาจและหนา้ท่ีก ากบัและดูแลโดยทัว่ไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลยั
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ       
คณะรัฐมนตรี 
 มาตรา ๔๐ บรรดาเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามความใน
พระราชบญัญติัน้ีใหรั้ฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๑๕ 

หมวด ๕ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

………………………….. 
 มาตรา ๔๑ คณาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมีต าแหน่งทางวชิาการดงัน้ี 
  (๑) ศาสตราจารย ์
  (๒) รองศาสตราจารย ์
  (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  (๔) อาจารย ์
 คุณสมบติั ประเภท หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารยป์ระจ าตามวรรค
หน่ึงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๔๒ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ อาจารยแ์ต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติั
เหมาะสมและมิไดเ้ป็นคณาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยัเป็นรองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ และอาจารยพ์ิเศษไดโ้ดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าส านกัวชิา 
 คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ
และอาจารยพ์ิเศษ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๔๓ ศาสตราจารยพ์ิเศษนั้น จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของสภามหาวทิยาลยั 
 คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารยพ์ิเศษ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๔๔ ศาสตราจารยซ่ึ์งมีความรู้ความสามารถและความช านาญพิเศษและพน้จาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลยัโดยค าแนะน าของสภาวิชาการอาจแต่งตั้งให้เป็น
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณในสาขาวชิาท่ีศาสตราจารยผ์ูน้ั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได ้
 คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๔๕ บุคคลใดไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งหรือไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ศาสตราจารยพ์ิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ 
 
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๑๖ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ตามความในหมวดน้ี ให้มีสิทธิใชต้  าแหน่งทาง
วชิาการดงักล่าวเป็นค าน าหนา้นาม เพื่อแสดงวทิยฐานะไดต้ลอดไป 
 การใชค้  าน าหนา้นามตามความในวรรคหน่ึงใหใ้ชอ้กัษรยอ่ดงัน้ี 
  (๑) ศาสตราจารย ์ศาสตราจารยพ์ิเศษ หรือศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ใชอ้กัษรยอ่ ศ. 
  (๒) รองศาสตราจารย ์หรือรองศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ รศ. 
  (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ใชอ้กัษรยอ่ ผศ. 

หมวด ๖ 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวทิยฐานะ 

………………………….. 
 มาตรา ๔๖ ปริญญามีสามชั้น คือ 
 ปริญญาเอก เรียกวา่    ดุษฎีบณัฑิต  ใชอ้กัษรยอ่  ด. 
 ปริญญาโท   เรียกวา่    มหาบณัฑิต  ใชอ้กัษรยอ่  ม. 
 ปริญญาตรี เรียกวา่    บณัฑิต  ใชอ้กัษรยอ่  บ. 
 มาตรา ๔๗ มหาวทิยาลยัมีอ านาจใหป้ริญญาในสาขาวชิาท่ีมีการสอนในมหาวทิยาลยั 
 การก าหนดใหส้าขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอ้กัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชานั้นอยา่งไร 
ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๔๘ สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัให้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรั้บ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองกไ็ด ้
 มาตรา ๔๙ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตร บัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบตัรส าหรับสาขาวชิาใดไดด้งัน้ี 
  (๑) ประกาศนียบตัรบณัฑิต ออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชา
ใดภายหลงัท่ีไดรั้บปริญญาแลว้ 
  (๒) อนุปริญญา ออกให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึง
สาขาวชิาใดก่อนถึงขั้นไดรั้บปริญญาตรี 
  (๓) ประกาศนียบตัรออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 
 มาตรา ๕๐ มหาวทิยาลยัมีอ านาจใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิแก่บุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลยัเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดงักล่าวแก่คณาจารยป์ระจ าผูด้  ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัในขณะนั้นไม่ได ้
 



 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐   ราชกิจจานุเบกษา   ๗  เมษายน  ๒๕๓๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

หนา้ ๑๗ 

 ชั้น สาขาของปริญญา และวิธีการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๕๑ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเขม็วิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบตัร และ
อาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั ครุยประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร หรือ
ครุยประจ าต าแหน่งคณาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยักไ็ด ้
 การก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะและ
ครุยประจ าต าแหน่ง ใหท้ าเป็นขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไข  
อยา่งใดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัหรือส่วนงานในมหาวิทยาลยัก็ได ้โดยท าเป็นขอ้ก าหนดและประกาศในราชกิจจา      
นุเบกษา 
 สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดใหมี้เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแต่งกาย 
นกัศึกษาไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

………………………….. 
 มาตรา ๕๓ บุคคลใดใช ้ปลอม เลียน ซ่ึงตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
หรือส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าดว้ยวิธีใด ๆ หรือท าใหป้รากฏท่ีวตัถุ
หรือสินคา้ใด ๆ โดยมิไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยั ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 ผูใ้ดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือ
เคร่ืองแต่งกายนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช ้หรือแสดงดว้ยประการใด ๆ ว่าตนมี
ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบตัรหรือต าแหน่งของมหาวิทยาลยั โดยท่ี
ตนไม่มีสิทธิ ถา้ไดก้ระท าเพื่อให้บุคคลอ่ืนเช่ือว่าตนมีสิทธิจะใช ้หรือมีวิทยฐานะ หรือต าแหน่ง
เช่นนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
………………………….. 

 มาตรา ๕๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ี และเงินงบประมาณของส านกังาน
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เฉพาะในส่วนท่ีเ ก่ียวกับโครงการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย ท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชไปเป็นของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๕๕ ระหว่างท่ียงัมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง เลือกหรือเลือกตั้งนายก
สภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๔ ใหส้ภามหาวิทยาลยัประกอบดว้ย
รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวทิยาลยัเป็นนายกสภามหาวิทยาลยั ปลดัทบวงมหาวิทยาลยัเป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลยั ปลดักระทรวงการคลงั ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ผูว้่าราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช และผูท้รงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งจ  านวนส่ีคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั
และรองปลดัทบวงมหาวิทยาลยัคนหน่ึงท่ีปลดัทบวงมหาวิทยาลยัมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ สภามหาวิทยาลยั ทั้งน้ี จนกว่าจะไดมี้สภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้ง   
ไม่เกินสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 มาตรา ๕๖ ในวาระเร่ิมแรก ใหม้หาวทิยาลยัมีส่วนงานดงัน้ี 
   (๑) ส านกังานอธิการบดี 
   (๒) ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
   (๓) ส านกัวชิาเทคโนโลยทีรัพยากร 
   (๔) ส านกัวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
   (๕) ส านกัวชิาวทิยาการจดัการ 
   (๖) ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ 
   (๗) ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
   (๘) ส านกัวชิาศิลปศาสตร์ 
   (๙) ส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร์ 
   (๑๐) สถาบนัวจิยัและพฒันา 
   (๑๑) ศนูยค์อมพิวเตอร์ 
   (๑๒) ศนูยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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   (๑๓) ศนูยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา 
   (๑๔) ศนูยบ์ริการการศึกษา 
   (๑๕) ศนูยบ์ริการวชิาการ 
 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       อานนัท ์ ปันยารชุน 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบนัการจดัให้มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาย ังไม่ เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มี
สถาบนัอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคยงัมีจ านวนจ ากดั ท าให้การกระจายโอกาสทางการศึกษาและการกระจายการ
พฒันาไปสู่ภูมิภาคและชนบทกระท าไดไ้ม่เต็มท่ี เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวรวมทั้งให้สอดคลอ้ง สนองตอบต่อ
แนวทางการพฒันาประเทศท่ีมุ่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ และเห็นสมควรจดัตั้งมหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ข้ึนในจงัหวดันครศรีธรรรมราช เป็นมหาวทิยาลยัภูมิภาคของรัฐ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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