ราง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ....
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โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร
........................................................................................................................................................
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ หรือสวนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตนั้น
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการและลูกจางของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และอย่างมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะและ
วิทยาการ เนนความงาม ความจริงและความเปนธรรม สอน วิจัย ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
มาตรา ๘ ในการดาเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยคานึงถึง
(๑) ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสร้างสรรค์
(๒) ความเปนเลิศทางวิชาการและทางวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและความเปนธรรม
(๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน
(๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและทางวิชาชีพอันเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ
(๕) การบริหารที่มีคุณภาพ เที่ยงธรรม โปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งความรับผิดชอบตอรัฐและ
สังคม
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๗) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร
(๘) การใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
(๙) เสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการ
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้
(๑) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สานักงานอธิการบดี
(๓) วิทยาเขต
(๔) คณะ
มหาวิทยาลัยอาจใหมีส วนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทาเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทาเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมสวนงาน ตอง
ระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ ใหชัดเจน
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น
เขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได

๓
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให
ทาเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดาเนินการวิจั ย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็ได โดย
ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงนั้นแกผูสาเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทาเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตดั สิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจและหนาที่กระทาการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่ระบุไ วใน
มาตรา ๗ อานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซือ้ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซือ้ ใหเชาซือ้ แลกเปลี่ยนและจาหนาย หรือ
ทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิ์
ต่าง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจาหนายทรัพยสิน
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให้
การจาหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทาไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจาหนายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือระหวาง
ประเทศ
(๓) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน การลงทุนหรือการรวมลงทุน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย
(๔) รับคาธรรมเนียม คาบารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายในอานาจ
หนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาความตกลงและกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๕) กาหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน
อยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริห าร
กองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๗) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ

๔
(๘) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวมลงทุน
กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการนาผลการคนควา
วิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
(๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
(๑๐) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๑๑) นาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือเงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์
จากกองทุนดังกล่าว
(๔) คาธรรมเนียม คาบารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและจากทรัพยสินและทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรื อผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัส ดุห รือจั ดหาประโยชนในที่ราชพัส ดุ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจานวนที่เพียงพอ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษา ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ข้าราชการ
ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจาเป็น
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนาสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจานวนไมเพียงพอสาหรับคาใชจายในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
และคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจาเปนของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรง
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้น เป็น
ข้อตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗

๕
เงินและทรัพยสินที่มีผู อุทิศใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผู อุทิศกาหนดไว แต่ถ้า
มีความจาเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือ
ทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจานวนสิบสามคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยศิลปากร
(๕) กรรมการสภามหาวิท ยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งผู้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี หัวหน้าสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ตาม (๒) ใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) เปนผูดาเนินการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูดารงตาแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี หัวหน้าสวนงาน
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง เป็นผู้เลือก ส่วนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๖) ให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเป็นผู้เลือกตั้ง
คุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) คนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดารงตาแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) และ (๖) มีวาระการดารงตาแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจได้รับเลือกตั้งใหมอีกได้
นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ (๖) พนจากตาแหนงเมื่อ
(๑) ตาย

๖
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตาแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด
และยังมิไดดาเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ (๖)
พนจากตาแหนงกอนครบวาระและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือได้มีการเลือกตั้งผูดารงตาแหนงแทน
แลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือได้รับเลือกตั้งอยูในตาแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน แตถาวาระการดารงตาแหนงเหลืออยู่น้อยกวาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไมดาเนินการใหมีผูดารงตาแหน่ง
แทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ้นจากตาแหน่งตามวาระแตยัง
มิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ยังมิได้เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
พ้นจากตาแหนงปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลั ยมีอานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย
อานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศสาหรับ
ส่วนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ รวมทั้ง
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๔) อนุมัติการให้และการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้และการเพิกถอนปริญญากิตติมศักดิ์
(๕) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
(๖) แตงตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช วยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดารงตาแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๗) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ
วรรคสอง

๗
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับวาดวย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๑๑) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัด
การศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น
(๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๓) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๔) ออกขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดที่ไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๑๗) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อัน
อยู่ในอานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
ดังกลาวทาการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ
(๑๙) รับรองรายงานประจาปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๒๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิท ยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวยอธิการบดีเป็นประธานสภาวิช าการและกรรมการ
สภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดารงตาแหนง และการพนจากตาแหนงของ
กรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของสภาวิช าการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตออธิการบดี
(๒) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจาทุกปี
(๔) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๕) เสนอการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย

๘
(๖) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นตามมาตรา ๑๒ ตอสภามหาวิทยาลัย
(๘) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
สอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงาน
ภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย
(๙) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยูใน
อานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๑๐) ใหคาปรึกษาและขอแนะนาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) และ (๓)
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการ
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๓) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินอื่น
ของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลั กสูตรการศึกษา การเปิดสอน และการวัดผลการศึกษาเพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) กลั่นกรองการให้และการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) เสนอการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
และสถาบันวิจัยอื่นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๘) พิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตาแหน่งทางวิชาการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย
(๙) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ตามมาตรา ๙

๙
(๑๐) จัดหาวิธีการอันจะทาให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การริเริ่ม
การปรับแปลง การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย
(๑๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับ ความเดือดร้อน
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง วิธีการดาเนินงาน วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีเพื่อทาหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๓
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหมอีกได แตจะดารงตาแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได้
เมื่ออธิการบดีพนจากตาแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตาแหนงดวย
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๐ อธิการบดีพนจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๓๒ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

๑๐
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ากว่า
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สาเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ากว่า
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๓๓ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า สามปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สาเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และใหมีอานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) บรรจุ แตงตั้ง ดาเนินการทางวินัยและถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
และรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
(๘) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งดาเนินการใหมีการประเมินผลการดาเนินงานของ
หนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๙) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย
และความเปนเลิศทางวิชาการ
(๑๐) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อัน
อยูในอานาจหนาที่ของอธิการบดี
(๑๒) เสนอรายงานประจาปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน ถามี
รองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย
ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน

๑๑
ในกรณีที่ไมมีผูดารงตาแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ เปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๖ ในสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น และอาจใหมีรองหัวหนาสวนงาน
หรือผู ช วยหัวหนาสวนงาน หรือจะมีทั้งรองหัวหนาสวนงานและผู ช วยหัวหนาสวนงานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได
เพื่อทาหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย
หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง มีวาระการดารงตาแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดารงตาแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
การกาหนดตาแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อานาจและหนาที่ และการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง
โดยคาแนะนาของหัวหนาสวนงานจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว และใหมีอานาจถอดถอน
รองหัวหนาสวนงาน โดยคาแนะนาของหัวหนาสวนงาน
เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตาแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานพนจาก
ตาแหนงดวย
มาตรา ๓๘ ในสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการประจา
ส่วนงาน โดยมีหัวหนาสวนงานเปนประธานคณะกรรมการประจาสวนงานมีอานาจและหนาที่บริหารงานของ
ส่วนงานนั้น
องคประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อานาจและหนาที่ วาระการดารงตาแหนง
และการพนจากตาแหนง ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาสวนงานในสวนงาน
ดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๙ ใหมีสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบดวยกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ประจาเป็นประธานกรรมการ และให้มี รองประธานกรรมการจากข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จานวนหนึ่งคน และจากคณาจารย์ประจาอีกจานวนหนึ่งคน
สภาคณาจารย์และพนักงานทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรม
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดารงตาแหนงและการพนจากตาแหน่งของ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและสมาชิก ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ใหเปนไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีสานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมาย และจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งหรือ
หลายคนก็ได้
มาตรา ๔๑ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจาวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีประจา
วิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ มีอานาจและหนาที่บริหารงานของวิทยาเขตนั้น

๑๒
องคประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อานาจและหนาที่ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพนจากตาแหนง ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาวิทยาเขต ใหเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ผูดารงตาแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผู ช วยอธิการบดี หัว หนาสวนงานตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง หรือรองหัวหนาสวนงาน จะดารงตาแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง ตาแหน่ง
ในขณะเดียวกันไมได
ผูดารงตาแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตาแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตาแหนงแตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน การมอบอานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วง
ให้ปฏิบัติการแทนของผูดารงตาแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกาหนดใหผูดารง
ตาแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจและหนาที่อยางใด ใหผู รักษาการแทนทาหนาที่กรรมการ
อนุกรรมการ หรือมีอานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดารงตาแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทนดวย แล้วแต่กรณี
เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๔ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล
ตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด แลวดาเนินการตามมาตรา ๒๔ (๔)
มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๘ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กาหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๙ ใหมหาวิ ท ยาลั ย วางและรั ก ษาไว ซึ่ ง ระบบบั ญ ชีอันถูกตองแยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายไดและคาใชจายตามความเปนจริง
พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

๑๓
มาตรา ๕๐ ใหมหาวิทยาลั ย จั ดทางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผู ส อบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี
โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ ใหผู ส อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความจาเปน
มาตรา ๕๓ ใหผูสอบบัญชีทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
ใหมหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจาปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชี
รายรับและบัญชีรายจายที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมาและ
แผนงานที่จะจัดทาในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๕๔ ใหอธิการบดีเปนผู ดารงตาแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๕ รัฐมนตรีมีอานาจและหนาที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกั บ
มหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่อส่วนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๖
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๕๗ คณาจารยประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย

๑๔
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดใหมีตาแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ได้โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดารงตาแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผู ซึ่งมิไดเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษและพ้นจากตาแหน่ง
ไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผู ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผู ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได
อธิการบดีอาจแตงตั้งผู ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิ ได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได โดยคาแนะนาของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษและอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดารงตาแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดารงตาแหนงศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิใชตาแหน่ง
ทางวิชาการดังกลาวเปนคานาหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใชคานาหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
ใหใชอักษรยอ ศ.
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารยพิเศษ
ใหใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย
ใหใชอักษรยอ รศ.
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ
ใหใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
(๖) ผูชวยศาสตราจารย
ใหใชอักษรยอ ผศ.
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใหใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
(๘) อาจารย์
ให้ใช้อักษรย่อ อ.
(๙) อาจารย์พิเศษ
ให้ใช้อักษรย่อ อ. (พิเศษ)
การใชคานาหนานามและการใชอักษรยอคานาหนานามสาหรับตาแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๕
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๒ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต
ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท
เรียกวา มหาบัณฑิต
ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี
เรียกวา บัณฑิต
ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยมีอานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ
หรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ
การกาหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใชอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกาหนดใหผูสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลั ยอาจออกขอบังคับกาหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ และ
อนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผู สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยมีอานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจา ผูดารงตาแหน่งต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ ในขณะดารงตาแหน่งนั้นไมได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
และอาจกาหนดใหมีครุยประจาตาแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจาตาแหน่ง
ผู้บริหาร หรือครุยประจาตาแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหนง ใหทาเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๖
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได โดยทาเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใช
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา
และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได โดยทาเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๐ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาวโดยไมมีสิทธิ
ที่จะใช้ หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนีย บัตรบัณฑิต
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตาแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทาเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อว่า
ตนมีสิทธิที่จะใช หรือมีวิทยฐานะหรือตาแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย ไมวาจะทาเปนสีใด หรือทาดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือ
ซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช หรือทาใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถาผูกระทาความผิดตาม (๑) เปนผูกระทาความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๒ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดารงตาแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เป็น
นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๑๗
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และมีการเลือกตั้ง หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ทาหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๔ ใหประธานสภาคณาจารยและกรรมการสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดารงตาแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์
และพนั ก งานและสมาชิ ก สภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งานจนกว่ า จะได้ ม าซึ่ ง สภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งานตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๕ ใหผู ดารงตาแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดารงตาแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ในกรณีที่ผู้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
โดยอนุโลม
การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๖ การนั บ วาระการดารงตาแหนงของอธิ การบดีและหัว หนาสวนงานตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ด้วย
มาตรา ๗๗ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูตอไปจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๘ ใหผูดารงตาแหนงคณบดี รองคณบดี ผูอานวยการ รองผูอานวยการ หัวหนาภาควิชา
รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
ภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
การนับวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย
การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี

๑๘
มาตรา ๗๙ ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงานของมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเปนขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เกี่ยวของ และใหนากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือระเบียบวาดวยการนั้นมาใชบังคับ แลวแตกรณี
เพื่อประโยชนในการรับโอนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการและใหนากฎหมาย
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใชบังคับกับขาราชการและลูกจางของสวนราชการที่โอนมาตาม
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยใหมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบดวยบุคคลตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพื่อทาหนาที่เปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว แลวแตกรณี และใหอานาจของคณะรัฐมนตรีหรืออานาจของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเจาสังกัดตามกฎหมายนั้นเปนอานาจของสภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ และให
อานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิบดีเปนอานาจของอธิการบดี
ในกรณีที่นากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใชบังคับตามวรรคสาม
แต่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจนามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ ใหการดาเนินการในสวนที่
ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในสวนที่ไมอาจนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวมาใชได้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๐ ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา ๗๙ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดาเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแล้ว
เห็นว่ามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาหนด ใหบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๒) แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแล้ว
เห็นว่ามีความรู ความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาหนด ใหรับเขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป
เมื่อพนกาหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ก็ใหบรรจุได
(๔) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๓) ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทางานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
และมีอัตราที่จะรับเขาทางานได ใหดาเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๙
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดยื่นแสดง
เจตนาแลวจะถอนมิได
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๙ ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
มาตรา ๘๑ ผูซง่ึ มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นไม่น้อยกว่า
ที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๒ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๘
และมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหนงตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญขาราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่
มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหนงและใหมีสิทธิไดรับบาเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบาเหน็จลูกจาง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการ
เช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๘๓ ใหคณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาสถาบัน คณะกรรมการประจาสานัก คณะกรรมการประจาศูนย และคณะกรรมการ
ประจาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดารงตาแหนงอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไปและทาหนาที่คณะกรรมการประจาสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้
หรือทาหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งจนกวาจะครบวาระ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๔ ใหตาแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตาแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารย
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูดารงตาแหนงดังกลาวคงดารงตาแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผู ซึ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๕ สิทธิในการเขาสู ตาแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือ
ตาแหนงอื่นใดของขาราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่ง
ของลูกจาง มิใหเสียไปเพราะเหตุที่โอนหรือไมโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ตาแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยตาแหน่งใด
ว่างอยู่หรือวางลงภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตาแหนงนั้นและใหโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน

๒๐
งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจาซึ่งตั้งไวสาหรับตาแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย และ
ให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๗ ใหออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนาพระราชกฤษฎีกา
กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
……………………………......………
นายกรัฐมนตรี

