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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ   
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
“วิทยาเขต”  หมายความวา  เขตการศึกษาซึ่งประกอบดวยสวนงานของมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยู 

ในเขตทองที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“สภาคณาจารยและพนักงาน”  หมายความวา  สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการ  ลูกจาง 

ของสวนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

เปนมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัตินี้  และเปนนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงคให
การศึกษา  ประยุกต  พัฒนา  และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมีภารกิจดานการสอน  วิจัย  
ใหบริการวิชาการแกสังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา ๘ ในการดําเนินการของมหาวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ 
(๑) ความเปนเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ 
(๒) ความจําเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
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(๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน 
(๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับความรูทางวิชาการ 
(๕) ความใฝเรียนรูตลอดชีวิต 
(๖) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) สวนงานวิชาการและสวนงานอื่น 
มาตรา ๑๐ การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๙  ใหทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๙  ใหทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการ
ระหวางประเทศได   โดยในการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา   อนุปริญญา   
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ในมาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ซ้ือ  ขาย  จาง  รับจาง  สราง  จัดหา  โอน  รับโอน  เชา  ใหเชา  เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  
แลกเปลี่ยน  และจําหนาย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน 
ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย  และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย   ใหกระทําได เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา  ๑๗  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗ 

(๔) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  การถือหุน  การเขา
เปนหุนสวน  และลงทุนหรือรวมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การถือหุน  การเขาเปนหุนสวน  การลงทุน  หรือการรวมลงทุน  
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๕) จัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคลเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ หรือการลงทุน  
หรือการรวมลงทุนได 

(๖) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ 
(๗) คุมครองการทํางาน  กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ   

สิทธิประโยชน  และประโยชนอยางอื่น  ใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ   
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) ปกครอง   ดูแล   บํา รุง รักษา   จัดการ   ใช   และจัดหาประโยชนจากทรัพย สิน 
ของมหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 
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มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

(๒) เงินหรือทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๓) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุน  การรวมลงทุน  และจากทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 

(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน  และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน

ดังกลาว 

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง  เปนจํานวน 

ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง  ตามกฎหมายวาดวยเงิน 

คงคลังและกฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณ 

ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ 

ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได

รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด

ใหแกขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย

ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

และนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสศึกษาจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให  หรือซ้ือดวยเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือไดมาโดยทางอื่น  ไมถือเปนที่
ราชพัสดุ  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย
โดยตรง  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใด 
จะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว
และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  
มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ  
จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๒๐ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  และนายกสมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซ่ึงเลือกจากผูแทนคณาจารยประจําจํานวน

หนึ่งคน  ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไมใชคณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน  และผูแทนหัวหนาสวนงาน
วิชาการตามมาตรา  ๙  (๔)  จํานวนหนึ่งคน   

คุณสมบั ติ   หลักเกณฑ   และวิธีก ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในจํานวนนี้ตองสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 
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วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  ผูแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยซ่ึงไมใชคณาจารยประจํา  และผูแทนหัวหนาสวนงานวิชาการตามมาตรา  ๙  (๔)   
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตง ต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ ง เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
โดยคําแนะนําของอธิการบดี  และใหหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   
แตงต้ังใหมอีกได  ทั้งนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยจะดํารงตําแหนงเกินสามวาระติดตอกันมิได 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  และ  (๔)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง  ไมวา 

ดวยเหตุใดและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ตําแหนงที่วาง  ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระ 
การดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
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ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ   
แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  หรือไดมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจและหนาที่เชนวานี้  ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนพฒันาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับและระเบียบ
สําหรับสวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมัติการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา   
และประกาศนียบัตร 

(๔) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบงหรือ 
การปรับปรุงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๕) อนุมั ติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น 

(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือ 
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยพิเศษ   

(๘) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  รองศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(๙) ออกขอบังคับและระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล 
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(๑๑) ออกบังคับและระเบียบตาง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) แตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  ใหรักษาการแทนอธิการบดี  ในกรณีที่ตําแหนง

อธิการบดีวางลง 
(๑๔) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี   
(๑๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย   
มาตรา ๒๔ ใหมีสภาวิชาการซึ่งเปนองคกรที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

ใหดําเนินกิจการตาง  ๆ  ทางดานงานวิชาการของมหาวิทยาลัย   มีอํานาจหนาที่ให คําปรึกษา 
และขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวิจัยและ
คุณภาพการศึกษา  รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังกรรมการสภาวิชาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีเปนประธาน   
และกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๒๕ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน  ประกอบดวยประธาน  และกรรมการซึ่งมา
จากพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยและพนักงานใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๖ สภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) สงเสริมจรรยาบรรณของคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สงเสริมความกาวหนาและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๗ ใหอธิการบดี เปนผูบัง คับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนํา 
ของสภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๐   

หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดี  จากผูมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๐ 
ผูชวยอธิการบดีนั้น   ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   

ตามมาตรา  ๓๐ 
มาตรา ๒๙ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย   
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
(๖) เปนบุคคลลมละลาย   
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๐ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว 
ไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   หรือมี
ประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร 
มาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมี
ประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่น  และไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  

รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินอื่น 

ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙   
(๔) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  และรองหรือผูชวยหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๔) 
(๕) จัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย   
(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่อธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดี 

เปนผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษา
การแทน  ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ตามมาตรา  ๓๐  เปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๓๓ ในวิทยาเขตหนึ่ง  ใหมีสํานักงานวิทยาเขต  โดยมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

คณะหนึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบายในการบริหารงานของวิทยาเขต   

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพน

จากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  

และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําแกอธิการบดีในกิจการตาง ๆ  ของวิทยาเขต 

(๒) กํากับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขต  รวมทั้งเสนอความเห็นตอสภาวิชาการ 

(๓) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตตออธิการบดี 

(๔) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตตออธิการบดี  และวางระเบียบ  หรือ

ออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๕) เสนอแนะการรวม  การจัดต้ัง  และการยุบเลิกหนวยงานภายในวิทยาเขตตออธิการบดี 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา   ๙  (๔)   ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง   ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยแตงต้ัง  เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ  และจะใหมีรองหรือผูชวยหัวหนาสวนงาน 

ตามจาํนวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงต้ังใหม

อีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได  เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงใหรองหรือ

ผูชวยหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการแตงต้ังหัวหนาสวนงาน  และรองหรือผูชวยหัวหนาสวนงาน  

รวมทั้งการพนจากตําแหนงกอนวาระใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  

จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง 
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๗ การจัดระบบบริหารงานในสวนงานตามมาตรา  ๙  ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานในสวนงานตามมาตรา  ๙  อธิการบดีจะมอบอํานาจใหผูดํารง

ตําแหนงหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได 

ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสอง  มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 

มาตรา ๓๘ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบ

อํานาจใหปฏิบัติหนาที่แทน  ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาที่แทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  

ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังหรือกําหนดให 

ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาการแทน 

ทําหนาที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวาง

รักษาการแทนดวย   

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 

 

มาตรา ๓๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย   
เพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

 

มาตรา ๔๑ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายได  และ

คาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบ

ภายในเปนประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป 

มาตรา ๔๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให

ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๔๔ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม

ไดตามความจําเปน 

มาตรา ๔๕ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่ส้ินไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   

และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในป 

ที่ลวงมา  และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๔๖ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีมีอํ านาจและหนาที่ กํ ากับและดูแลโดยทั่ วไปซ่ึงกิจการของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล   

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนิน

กิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลว   ใหผู เกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 

ของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๘ บรรดาเร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

มาตรา ๔๙ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นได  โดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังจากผูซ่ึงมิได

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๑ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและชํานาญเปนพิเศษ  และพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารยผูนั้นมคีวามเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแตง ต้ังผู ซ่ึ งมี คุณสมบั ติ เหมาะสมและมิได เปน
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษ  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษได  โดยคําแนะนํา
ของสภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผู ซ่ึงมี คุณสมบัติเหมาะสมเปนอาจารยพิเศษได   โดยคําแนะนํา 
ของหัวหนาสวนงานวิชาการตามมาตรา  ๙  (๔) 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๓ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือตําแหนงทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  ใหมสิีทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานาม
เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย   ใหใชอักษรยอ  ศ. 
(๒) ศาสตราจารยพิเศษ    ใหใชอักษรยอ  ศ.  (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ   ใหใชอักษรยอ  ศ.  (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย    ใหใชอักษรยอ  รศ. 
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ   ใหใชอักษรยอ  รศ.  (พิเศษ) 
(๖) ผูชวยศาสตราจารย   ใหใชอักษรยอ  ผศ. 

(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   ใหใชอักษรยอ  ผศ.  (พิเศษ) 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอื่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 

ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ. 

มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอํ านาจใหปริญญา   อนุปริญญา   หรือประกาศนียบัตร 

ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับ

สถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใชอักษร

ยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 

มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ   

และอนุปริญญาได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ

ปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น 



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 

เห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารง

ตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารง

ตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และ

ประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารย 

ของมหาวิทยาลัยได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไข 

อยางใด  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกํ าหนดใหมีตรา   เค ร่ืองหมาย   หรือสัญลักษณของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาว 

ที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 

จากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกาย 

ของนิสิตหรือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๖๕ 
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หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๖๒ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เ ข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เคร่ืองแบบ  

เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแตงกายของนิสิตและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยไมมีสิทธิที่จะใช 

หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อให

บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนงเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หกเดือน  หรือปรับไมเกนิหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผูใด 

(๑) ปลอม   หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา   เคร่ืองหมาย   หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย   

หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย

ปลอม  หรือซ่ึงทําเลียนแบบ 

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๖๐  วรรคสอง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

แตกระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๔ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  เงินงบประมาณ  และรายได

ของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาเปนของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้   
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มาตรา ๖๕ ใหพนักงานมหาวิทยาลัย   ขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ  พนักงานราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจางของสวนราชการ  พนักงานราชการและลูกจาง 
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการ  พนักงานราชการหรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง  และสิทธิในการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  พนักงานราชการและลูกจางของ 
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการ  พนักงานราชการ
และลูกจ างของสวนราชการดังกล าว   รับเ งินเ ดือน   คาจ าง   และเ งินอื่นผ านมหาวิทยาลั ย   
โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน  งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา  และ
เงินอื่นที่เกี่ยวของ  และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับแตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้   
หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้  
หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๖๖ ขาราชการ  หรือลูกจาง  ตามมาตรา  ๖๕  ผูใด 
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี  ในทันที 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว  เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลอง
ปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบงัคับ  เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว  เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ใหรับเขาทดลองปฏิบัติหนาที่เปนเวลาหนึ่งป  เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสม 
ที่จะบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  ก็ใหบรรจุได 

(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๓)  ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางาน
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได  ใหดําเนินการตามขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และเมื่อไดย่ืนแสดง
เจตนาแลวจะถอนมิได 

มาตรา ๖๗ ผูซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๖๖  ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวา
เงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖๖  
และมาตรา   ๗๑  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
แลวแตกรณี  ทั้งนี้  นับแตวันที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง 
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖๖  ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลกูจาง 
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สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีตําแหนงขาราชการ  พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการ

ในมหาวิทยาลัยวางลง  ไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิก

ตําแหนงนั้น  และใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้ง 

งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้น

ไปเปนของมหาวิทยาลัย  และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณ

รายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   

มาตรา ๗๐ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  จนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๑ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  

หัวหนาภาควิชาและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาของ

มหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ  ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตอง

แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน   

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากบุคคลดังกลาวมิไดแสดงเจตนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนง 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี   

รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสํานัก  รองหัวหนาภาควิชา  และรองหัวหนา 

สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๒ การดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  

ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาภาควิชา  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
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ภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนง

ดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ใหผู ดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและกรรมการสภาคณาจารย 

ของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยทักษิณ   พ .ศ .   ๒๕๓๙   อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไป  จนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงประธาน 

สภาคณาจารยและพนักงาน  และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้   

ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหวางที่ ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๔  ใหสภามหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา  ๗๐  หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายทําหนาที่สภาวิชาการจนกวาจะไดมี

สภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๕ ใหผู ซ่ึงเปนศาสตราจารย   ศาสตราจารยพิ เศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ   

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารย

ของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ .ศ .   ๒๕๓๙ อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีฐานะเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ   

รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารย

ของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ   

พ.ศ.  ๒๕๓๙  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตอไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับการแตงต้ัง 

มาตรา ๗๖ ใหสวนราชการของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงอยูตอไป  จนกวาจะไดจัดต้ังสวนงาน 

ตามพระราชบญัญัตินี้ 

มาตรา ๗๗ ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  และประกาศ  ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ที่ใชอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
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การดํา เนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหดํา เนินการใหแลว เสร็จภายในหนึ่งปนับแต วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณใหเปนไปในแนวทางดังกลาว  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 




