ตารางเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
กับ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
เอกสารประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 262(6/2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562

ตารางเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
กับ ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
หมวด
จานวนมาตรา
ส่วนนาก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๔ มาตรา ( มาตรา ๑ – ๔ )
หมวด ๑ บททั่วไป
๖ มาตรา ( มาตรา ๕ – ๑๐ )
หมวด ๒ การดาเนินการ
๒๗ มาตรา ( มาตรา ๑๑ -๓๗ )
หมวด ๓ ตาแหน่งทางวิชาการ
๕ มาตรา ( มาตรา ๓๘ – ๔๒ )
หมวด ๔ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ ๗ มาตรา ( มาตรา ๔๓ – ๔๙ )
หมวด ๕ บทกาหนดโทษ
๑ มาตรา ( มาตรา ๕๐ )
บทเฉพาะกาล
๘ มาตรา ( มาตรา ๕๑ – ๕๘ )

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
หมวด
ส่วนนาก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การดาเนินการ
หมวด ๓ การประกันคุณภาพและการประเมิน
หมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ
หมวด ๕ การกากับดูแล
หมวด ๖ ตาแหน่งทางวิชาการ
หมวด ๗ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
หมวด ๘ บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

จานวนมาตรา
๖ มาตรา ( มาตรา ๑ – ๖ )
๑๓ มาตรา ( มาตรา ๗ - ๑๙ )
๓๒ มาตรา ( มาตรา ๒๐ – ๕๑ )
๕ มาตรา ( มาตรา ๕๒ - ๕๖ )
๘ มาตรา ( มาตรา ๕๗ - ๖๔ )
๒ มาตรา ( มาตรา ๖๕ - ๖๖ )
๕ มาตรา ( มาตรา ๖๗ – ๗๑ )
๘ มาตรา ( มาตรา ๗๒ – ๗๙ )
๒ มาตรา ( มาตรา ๘๐ – ๘๑ )
๑๘ มาตรา( มาตรา ๘๒ – ๙๙ )

ก

ส่วนนาก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ไม่มี มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย
นเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
(๒) พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
-

ข
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๕ วรรคสอง ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีฐานะ มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
เป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย
๒๕๓๓ และพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ เป็น
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และเป็นนิตบิ ุคคล
มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายว่า
ด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการ มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อ
นวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินปี้ ระกาศนั้น เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๕ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๕ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๕ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๕ มศว.(๒๕๕๙), ม.๕ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๔ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๕ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๕ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๖ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๖ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๖ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๖ มศว.(๒๕๕๙), ม.๖ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๕ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๖จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๖ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๖ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๖ ลาดกระบัง (๒๕๕๑),
ม.๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖ มหิดล (๒๕๕๐)

๑-๑

หมวด ๑ บททั่วไป
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง
เรียกว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เป็นสถานศึกษาและวิจัย มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน ทาการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิตบิ ุคคล มีฐานะเป็นกรมใน
ทบวงมหาวิทยาลัย

มาตรา ๗ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ ต นถนั ด สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศ และสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา ความรู้
และทักษะที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชี วิ ต สามารถปรับ เปลี่ยนตนเองเพื่ อรองรับ สังคมโลกที่จ ะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกัน
แก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับ
การศึกษาในระดับที่ต่ากว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต
ในการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
(๔) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
พรบ.การอุดมศึกษา (๒๕๖๒) ม.๕ , ม. ๒๖

๑-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

-ไม่มี-

มาตรา ๖ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) บัณฑิตวิทยาลัย
(๓) คณะ
(๔) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจให้มีสถาบัน สานัก ศูนย์ และหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๕ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้
สานักงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
คณะและวิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงาน
เลขานุการ ภาควิชา กอง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ และหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วนราชการ
เป็นสานักงานเลขานุการ กอง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สานักงานเลขานุการ กอง และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนก หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ ในการจัดการอุดมศึกษา ต้อง พรบ.การอุดมศึกษา (๒๕๖๒) ม. ๙
เป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ
(๓) หลักความเป็นอิสระ
(๔) หลักความเสมอภาค
(๕) หลักธรรมาภิบาล
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
ม.๗ พะเยา(๒๕๕๓),
(๑) สานัก
ม.๙ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๙ สงขลา(๒๕๕๙),
(๒) คณะ
ม.๙ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๙ มศว.(๒๕๕๙),
(๓) วิทยาลัย
ม.๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
(๔) สถาบัน
ม.๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๙ จุฬา(๒๕๕๑),
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก ม.๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๙ ทักษิณ(๒๕๕๑),
คณะ วิทยาลัยหรือสถาบัน เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ อีกได้
ม.๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๐ มหิดล(๒๕๕๐)
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

๑-๓
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๗ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา หน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สานักงาน
เลขานุการ กอง และแผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือแผนก ให้ทาเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙
ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณี
การจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้กาหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคานึงถึงคุณภาพทาง
วิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสาคัญ

- ไม่มี -

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา
ชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น เข้ า สมทบในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ และมี อ านาจให้ ป ริ ญ ญา
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบั น
สมทบนั้นได้
การรั บ เข้ า สมทบหรื อ การยกเลิ ก การสมทบซึ่ งสถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
สถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ ง ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๙ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๙ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๙ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๙ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๙ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๙ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๐ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๑๑ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๑๑ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๑๑ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๑๑ มศว.(๒๕๕๙), ม.๑๑ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๑๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๑๑ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๐ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๐ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๑๒ (๒-๓)เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๑ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๐ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๒ มหิดล(๒๕๕๐)

๑-๔
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๘ ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๕ มหาวิทยาลัย
จะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่ง
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ทาเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือ
ดาเนินการวิจยั ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจยั อื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งหรือชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๑๒ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๑๒ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๑๒ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๑๒ มศว.(๒๕๕๙), ม.๑๒ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๑๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๑๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๑ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๑ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๑๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๒ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๑ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๓ มหิดล(๒๕๕๐)

ม.๑๓ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๑๓ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๑๓ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๑๓ มศว.(๒๕๕๙), ม.๑๓ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๑๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๑๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๒ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๒ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๑๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๓ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๒ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๔ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๔ มหิดล(๒๕๕๐)

๑-๕
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่กระทาการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ม.๑๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ไว้ในมาตรา ๗ อานาจหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้รวมถึง
ม.๑๔ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๑๔ สงขลา(๒๕๕๙),
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้ ม.๑๔ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๑๔ มศว.(๒๕๕๙),
เช่าซื้อ จาหน่าย และแลกเปลี่ยน หรือทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ ม.๑๔ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๑๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
มหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ม.๑๓ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๓ จุฬา(๒๕๕๑),
ปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจาหน่ายทรัพย์สิน ม.๑๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๔ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผู้อุดหนุน
ม.๑๓ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
หรืออุทิศให้
ม.๑๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๕ มหิดล(๒๕๕๐)
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระทา
ได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายหรือ
แลกเปลีย่ นได้
(๒) ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการ
ให้บริการภายในอานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาความตกลงและกาหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗

๑-๖
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือ
หุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้ งนี้เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ
มหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน
หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
(๗) กาหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ปกครอง ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษา จั ด การ ใช้ และจั ด หาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวม
ตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหา
ประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ด าเนิ น งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

๑-๗
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
มาตรา ๙ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราช
พัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ
ให้มหาวิทยาลัยมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุง
รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราช
พัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
ม.๑๕ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๖๒),
ม.๑๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๘๒
ม.๑๕ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๑๕ สงขลา(๒๕๕๙),
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
ม.๑๕ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๑๕ มศว.(๒๕๕๙),
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๔) เงิ น กองทุ น ที่ รั ฐ บาลหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง ขึ้ น และรายได้ ห รื อ ม.๑๕ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๑๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๔ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๔ จุฬา(๒๕๕๑),
ผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงิน ม.๑๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๕ ทักษิณ(๒๕๕๑),
หรือทรัพย์สินอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญา ม.๑๔ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๖ มหิดล(๒๕๕๐)
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึง
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง
เป็นจานวนที่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึก ษาที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
ได้

๑-๘
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

รายได้ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจาก
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็น
รายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เว้นแต่เบี้ย
ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบีย้ ปรับที่เกิดจาก
การผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทาของที่
ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น คงคลั ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ หรื อ
กฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่
สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่
มหาวิทยาลัยตามความจาเป็นของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผูซ้ ึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและนิสิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จ
ปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๑๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๖ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๑๖ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๑๖ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๑๖ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๑๖ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๑๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๕ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๕ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๑๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๖ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๗ มหิดล(๒๕๕๐)

๑-๙
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๙ ทวิ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มา
โดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซือ้ หรือแลกเปลี่ยนจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือ
ได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

มาตรา ๑๐ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๕
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผอู้ ุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้กาหนดไว้ และต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การ
วิ จั ย การให้ บ ริ ก ารทางวิ ชาการและวิ ชาชี พ และการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
โดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทาง
ปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้
อุทิศให้กาหนดไว้ แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๑๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๗ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๑๗ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๑๗ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๑๗ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๑๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๑๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๖ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๘ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๑๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๗ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๖ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๘ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๑๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๘ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๑๘ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๑๘ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๑๘ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๑๘ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๑๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๗ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๗ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๑๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๘ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๗ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๘ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๑๙ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๑๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๑๙ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๑๙ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๑๙ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๑๙ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๑๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๑๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๘ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๘ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๒๐ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๑๙ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๘ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๑๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๑๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๒๐ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๑

หมวด ๒ การดาเนินการ
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๑๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่
อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย และประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่ง
เลือกจากผูด้ ารงตาแหน่งคณบดี ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสองคน ซึ่ง
เลือกจากผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
(๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จานวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรอง
อธิการบดี
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอก

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี
ประธานสภาคณาจารย์ม หาวิท ยาลัย ประธานสภาพนัก งานมหาวิ ท ยาลัยสาย
สนับสนุน และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนสามคน ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ ด ารง
ตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจา
(๕) กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง
อธิการบดีเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุป
นายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มผี ู้ดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๒๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๐ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๒๐ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๒๐ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๒๐ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๒๐ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๒๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๙ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๑๙ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๒๑ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๐ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๑๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๒๑ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มผี ู้ดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผูด้ ารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้
ทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา
๑๑(๓) ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการสถาบันผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เป็นผู้เลือก ส่วนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๑(๔) ให้คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้เลือก
คุณสมบัติของผูร้ ับเลือก ตลอดจน หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ทาเป็น
ประกาศทบวง มหาวิทยาลัย

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อ
ที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมเสนอ
จานวนหนึ่งคน
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

๒-๓
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๑๓ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระ
การดารงตาแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งหรือ อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรค
หนึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอด
ถอนเ พร า ะ ขาดคุ ณสมบั ติ ข องการ เป็ นนายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้น
จากตาแหน่งก่อนวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ใ น
ตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มี
วาระการดารงตาแหน่งสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) มีวาระการดารง
ตาแหน่งสองปี อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามวรรคหนึ่ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ
(๖) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือ
หย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๒๐ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๒๑ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๒๒ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๒๑ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๒๒ มศว.(๒๕๕๙), ม.๒๑ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๒๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๒๑-๒๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๐ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๒๓-๒๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๑ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๐(๓) บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๑ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๒๒-๒๓ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๔
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือก
ตามมาตรา ๑๑(๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่เลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการ
ดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลื ออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้ดาเนิ นการให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ได้ มี ก าร
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

๒-๕
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการศึกษา
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วาง
ระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ
ไปก็ได้
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว
(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันวิจัยเข้าสมทบหรือ การยกเลิกการสมทบ

มาตรา ๒๒ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ก าหนดเป้ า หมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็น
เรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(๕) ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง อั ต ราเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน
ค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง เงิ น อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว ทั้ ง เงิ น
งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ และ
การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ
บุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
(๘) กาหนดนโยบาย และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุน
และทรัพยากรอื่น

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๒๒ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๒๓ สงขลา(๒๕๕๙), ม. ๒๒ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๒๓ มศว.(๒๕๕๙), ม.๒๒ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๒๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๒๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๑ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๑ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๒๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๒ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๒ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๒๔ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๖
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด
(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
รองศาสตราจารย์พิเศษ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
(๑๐) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อ

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การ
ลงทุน หรือการร่วมลงทุน
(๑๐) อนุ มั ติ ก ารตั้ งงบประมาณรายรั บ และงบประมาณรายจ่ า ยของ
มหาวิทยาลัย อนุมัติการรั บเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการ
สมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนรวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๑) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตร
มหาบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต ร ทั้ งของ
มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๒) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และ
พิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒)
(๓) (๔) และ (๕)
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙
(๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๑๕) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

๒-๗
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และ
อาจมอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อัน
อยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

(๑๖) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๙
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทาการใดๆอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทาการแทน แล้วรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๙) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามหลักการตามมาตรา ๘
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๕ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ม.๒๓ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ม.๒๔ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๒๓ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๒๔ มศว.(๒๕๕๙), ม.๒๓ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๒๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๒๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๔ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๒ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๒๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๓ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๔ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๒๕ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๘
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๒๔ ให้ มี ส ภาวิ ช าการ ประกอบด้ ว ยประธานและกรรมการซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้ น จากต าแหน่ ง ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม และวิ ธี
ด าเนิ น งานของสภาวิ ช าการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ใ ห้
อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบาย และแผนพัฒนางานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
(๒) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
(๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร
การศึ ก ษาและการเปิ ด สอน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง การยุ บ รวม และการยกเลิ ก
หลักสูตรการศึกษา
(๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นและการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ
(๗) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๒๔ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๒๘ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๒๖ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๒๘ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๒๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๓๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๒๕ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๒๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๔(๒-๓) ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม. ๒๔ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๔ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)
ม.๒๕ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๒๙ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๒๙ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๐(๒) ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๕ (๑-๓) จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๒๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๔(๑) ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)

๒-๙
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
มาตรา ๒๒ ให้มีสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
กรรมการซึ่งคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย เลือกจาก
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี และหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือก วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
และการดาเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๒๖ ให้มีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานและกรรมการซึง่ ม.๒๖ แม่โจ้(๒๕๖๐),
เลือกกันเองจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
ม.๓๒ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๐ ศิลปากร(๒๕๕๙),
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ ม.๒๗ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๐ เกษตร(๒๕๕๘),
การพ้ น จากต าแหน่ ง ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม และวิ ธี ม.๒๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๓๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ดาเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ม.๒๗ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๔ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๕ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๓๘ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)
มาตรา ๒๗ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และผดุ ง เกี ย รติ ข อง
คณาจารย์
(๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ประจา
ระหว่างคณาจารย์ประจาด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

๒-๑๐
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
หนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มี
หน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จานวนและคุณสมบัติของกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง ตลอดจนการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๒๘ ให้มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการซึ่งเลือกกันเองจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้ น จากต าแหน่ ง ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม และวิ ธี
ดาเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ เ สนอแนะและให้
คาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นตาแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงาน
ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๒๗ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๓๓ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๐(๒) ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๒๘ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๑ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๒๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๓๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๘ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๔(๓) จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๖ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๓๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)
ม.๒๘ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๒๙ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๒๔ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๒๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๒๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๕ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๓๒ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๒๓ บูรพา(๒๕๕๑)

๒-๑๑
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ม.๒๙ แม่โจ้(๒๕๖๐),
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
ม.๒๕ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๒๔ ศิลปากร(๒๕๕๙),
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตาม ม.๒๕ มศว.(๒๕๕๙), ม.๒๕ เกษตร(๒๕๕๘),
มาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาพนักงาน ม.๒๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๒๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ม.๒๒ พะเยา(๒๕๕๓)
ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว
ด้วยก็ได้
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิ จ ารณาและกลั่ น กรองข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บและประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตาม
มาตรา ๙ และการจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
กระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ม.๓๐ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๒๖ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๒๕ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๒๕(๒) มศว.(๒๕๕๙), ม.๒๖ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๒๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๓ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๓(๒) บูรพา(๒๕๕๑)

๒-๑๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๓๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วยประธานและ ม.๓๑ แม่โจ้(๒๕๖๐),
กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ม.๒๗ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๓๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘)
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การ
พ้นจากตาแหน่งของประธานและกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ วิธีการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ วิธีพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการกาหนดหลักประกันความ
เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มใิ ห้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
อันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนิสิต
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของประธานและกรรมการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

๒-๑๓
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

มาตรา ๑๗ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดี
หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้
จานวนรองอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให้มีจานวนไม่
เกินเจ็ดคน
เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดี
เป็นอธิบดี และรองอธิการบดีเป็นรองอธิบดีตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธาน ม.๒๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
และกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ทาหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่ง ม.๒๓ จุฬา(๒๕๕๑)
ทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของประธานและกรรมการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชานาญ
การพิเศษ ชานาญการ ปฏิบัติการ และตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือตาแหน่งอื่นซึ่ง
เป็ น ต าแหน่ ง เฉพาะตั ว ส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึง
การใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอด
ถอนผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรอง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายให้ก็ได้

ม.๓๒ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๓๔ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๑ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๒๙ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๒ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๓๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๘ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๗ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๗ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๖ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๒๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๒๘ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๑๔
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๑๘ อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อกี ก็ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคสอง
อธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) กระทาความผิดทางอาญาจนได้รับโทษโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัว
หมองในกรณีที่ถกู สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของอธิการบดีจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙
ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๙
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี พ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๓๕ วิธีการสรรหาบุคคลเพือ่ แต่งตั้งเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชือ่ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
ภาควิชา และกรรมการประจาคณะซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจาก
คณาจารย์ประจาในคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๙ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของสภามหาวิทยาลัย จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ โดยคาแนะนาของอธิการบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ งจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๓๓ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๓๕ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๒ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๐ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๓ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๓๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๒๙ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๘ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๘ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๗ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๓๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๒๙ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๑5
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี มาตรา ๑๘ อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๑๙
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรค
สอง อธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) กระทาความผิดทางอาญาจนได้รับโทษโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของอธิการบดีจากบุคคลผู้มคี ุณสมบัติตามมาตรา
๑๙
ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผู้
มีคุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๙
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี พ้นจากตาแหน่งด้วย

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๔๐ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตาม ม.๓๔ แม่โจ้(๒๕๖๐),
มาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) จะแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ซึ่ง ม.๓๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๒๘ (๕) จุฬา(๒๕๕๑),
มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้
ม.๒๙ (๓-๔) มหิดล(๒๕๕๐)
มาตรา ๔๑ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้น
จากตาแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

ม.๓๕ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๓๖ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๓ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๑ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๔ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๓๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๐-๓๑ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๒๙ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๒๙ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๒๘-๒๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๓๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๒๘-๒๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๓๐-๓๑ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๑6
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๑๙ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัตไิ ด้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือ
เคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี

มาตรา ๔๒ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุ ดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการ
สอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่
น้ อ ยกว่ า สามปี หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ ทาการ
สอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่
น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคย
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๓๖ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๓๘ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๔-๓๕ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๒-๓๓ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๕-๓๖ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๓๗-๓๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๒ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๓๑ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๓๐ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๓๐-๓๑ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๓๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๓๓ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๑7
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๒๐ อธิการบดีมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้ง
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมรรยาท
แห่งวิชาชีพของข้าราชการในมหาวิทยาลัย และส่งเสริม
กิจการนิสติ
(๔) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๕) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

มาตรา ๔๓ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบี ย บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลัย รวมทั้ งนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย ในการนี้ให้มีอานาจออกคาสั่ง และประกาศได้
(๒) บริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การพั ส ดุ สถานที่ และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา
๙
(๕) แต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยอธิการบดี รองและผู้ช่วยของหัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และอาจารย์พิเศษ
(๖) จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๗) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๘) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัย
(๙) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๓๘ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๓๙ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๖ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๔ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๗ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๓๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๓ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๓๒ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๓๑ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๓๒ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๓๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๑ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๓๔ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-18
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผดู้ ารงตาแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้ามี
รองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการ
แทน
ในกรณีที่ไม่มผี ู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่มี
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผูม้ ี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นผูร้ กั ษาราชการแทน
อธิการบดี และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดี
เป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมี
อาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ มี แ ต่ ไ ม่อาจปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ ให้ ส ภามหาวิ ทยาลัย แต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ เป็นผู้รักษาการแทนให้ผู้รักษา
การแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๓๙ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๔๐ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๗ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๕ มศว.(๒๕๕๙), ม.๓๘ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๓๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๔๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๔ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๓๓ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๓๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๓๒ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๓๓ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๓๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๔๑ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-19
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๒๓ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
จะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๔
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
คณบดีจากบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๔
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
มิได้
เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจาก
ตาแหน่งด้วย
มาตรา ๒๔ คณบดีและรองคณบดี ต้องมีคุณสมบัตไิ ด้
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทา
การสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา ๒๖ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือ
หลายคนก็ได้ เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมาย
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง และคุณสมบัติของคณบดีและรองคณบดีตามวรรค
หนึ่ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๕ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของคณะและวิทยาลัยนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือ
จะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อทา
หน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี รองคณบดี
หรือผู้ช่วยคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากตาแหน่ง
ด้วย
การรักษาการแทนคณบดี ให้นามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๔๐ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๔๔ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๐ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๙ มศว.(๒๕๕๙), ม.๔๒ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๔๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๔๑ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๕ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๓๔ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๔๐ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๓๕ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๓๔,๓๖ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๓๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๓๗ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๒0
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๓๐ ในวิทยาลัยหนึ่ง ให้มีผู้อานวยการวิทยาลัยเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย และจะให้มีรอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทาหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการวิทยาลัยมอบหมาย
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและ
คุณสมบัติของผู้อานวยการวิทยาลัยและรองผู้อานวยการวิทยาลัย
ตามวรรคหนึ่ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ การจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และ มาตรา ๔๖ ในคณะ และวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย นั้น
การจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการ
ของมหาวิทยาลัย
พ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจา
มาตรา ๒๗ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ
คณะและวิทยาลัย ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาถ้ามี เป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง และกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาใน
คณะจานวนสองคน ถ้าไม่มีการแบ่งภาควิชาหรือมีแต่ไม่ถึงสี่
ภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจาในคณะเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมให้ได้จานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง จะเป็นคณาจารย์
ประจาในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนไม่ได้
จานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งในแต่ละ
คณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจาคณะ และให้
คณบดีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี แต่
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
การประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๔๑ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๔๒ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๒ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๓๘ มศว.(๒๕๕๙), ม.๔๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๖ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๔๑ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๓๓ (๒) ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๓๗ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๔๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)

๒-๒1
หมายเหตุ
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประจาคณะ มีอานาจและหน้าที่ มาตรา ๔๗ คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ม.๔๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ดังนี้
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแผนงานของคณะหรือวิทยาลัย ให้ ม.๘๒ จุฬา(๒๕๕๑)
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้อง สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
กับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและ
หลักสูตรสาหรับคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายใน
(๓) พิ จ ารณาหลัก สูตรและรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ หลัก สูตรของคณะหรือ
คณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อ วิทยาลัย เสนอสภาวิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
(๔) วางหลักเกณฑ์และกากับดูแล การจัดการเรียนการสอน การวัดผล การ
(๔) พิจารณานาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทาง ทาวิทยานิพนธ์ การฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และ
วิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
(๕) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี
การศึกษาของคณะ
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะหรือวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดี
(๖) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๗) พิ จ ารณาการน าเสนอเกี่ ย วกั บ การด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือ คณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัย ต่อมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๘) กากับดูแลการบริหารบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และ
มาตรา ๓๑ การจัดให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาลัย และ ทรัพย์สินของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็น ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
การจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในวิทยาลัย ให้นา
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒-๒2
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มี
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา และจะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรอง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทาหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชารวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งรองของ
ตาแหน่งดังกล่าวนั้น ให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง
การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และรองหัวหน้า
ภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของคณบดี
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ ม.๔๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘)
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
สาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา
หัวหน้าภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ภาควิ ชาพ้ น จากต าแหน่ งให้ ร องหั ว หน้ า ภาควิ ชาหรื อ รอง
หัวหน้าสาขาวิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาพ้นจากตาแหน่งด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรีย กชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ภาควิ ชาหรื อ สาขาวิ ชา ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัย

๒-๒3
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และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้
เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ้นจากตาแหน่ง ให้รอง
หัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีสถาบัน สานัก ศูนย์หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มี
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของสถาบัน สานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และจะให้มีรองผู้อานวยการหรือรอง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะมอบหมาย
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่งและคุณสมบัติของผู้อานวยการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๔๙ ในสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้
มีผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารของสานัก สถาบัน หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และจะให้มีรองผู้อานวยการสานัก
สถาบัน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ตามจานวนที่
สภามหาวิ ท ยลัยก าหนด เพื่ อ ท าหน้ า ที่ แ ละรับ ผิดชอบตามที่ ผู้อ านวยการสานัก
สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามอบหมายก็ได้
ผู้ อ านวยการส านั ก สถาบั น หรื อ ส่ ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่า มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่
จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ผู้ อ านวยการส านั ก สถาบั น หรื อ ส่ ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่านั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา
๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่านั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของผู้อานวยการ จากผู้มีคุณสมบัติ

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๔๔ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๔๕ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๓๙ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๔๓ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๔๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๔๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๓๕ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๓๘ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๔๐ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๓๕ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๓๕ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๓๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)

๒-๒4
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มาตรา ๓๓ การจัดให้มีคณะกรรมการประจาและการจัด
ระบบบริหารงานในสถาบัน สานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๔ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
หน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา จะดารงตาแหน่งดังกล่าว
เกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
ตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
การรักษาการแทนผู้อานวยการ ให้นามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้มีคณะกรรมการประจาสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่า จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการประจาสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา ๙ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกิน
หนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ ด ารงต าแหน่ งตามวรรคหนึ่ งอยู่ ห นึ่ งตาแหน่ งแล้ ว ให้ รั ก ษาการแทน
ตาแหน่งอื่นได้อีกเพียงหนึ่งตาแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๔๖ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๔๘ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๔๓ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๔๒ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๔๔ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๔๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๔๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๓๗ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๓๙ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๔๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๓๖ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๔๐ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๔๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑), ม.๓๘ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๔๐ มหิดล(๒๕๕๐)

๒-๒5
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ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ และภาควิชา
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
ภาควิชา อานาจในการสั่งการ อนุญาตการอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้
เป็นอย่างอื่น อธิการบดีจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้
ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือภาควิชาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะใน
ราชการของหน่วยงานนั้นก็ได้
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอานาจและ
หน้าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด

มาตรา ๕๑ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ นี้ การรักษาการแทน การ
มอบอานาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้
ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง หรื อ มติ ค ณะรัฐ มนตรี
แต่งตั้งหรือกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจ
หน้ า ที่ อ ย่ า งใด ให้ ผู้ รั ก ษาการแทน หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารแทนท าหน้ า ที่ ก รรมการ
อนุ ก รรมการ หรื อ มี อ านาจหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นั้ น ในระหว่ า งที่
รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๔๗ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๔๙ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๔ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๔๔ มศว.(๒๕๕๙), ม.๔๖ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๔๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๕๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๓๙ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๔๑ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๔๓(๒) เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๓๘ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๔๑(๒) บูรพา(๒๕๕๑), ม.๔๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๓๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๔๑(๔) มหิดล(๒๕๕๐)

๓-๑

หมวด ๓ การประกันคุณภาพและการประเมิน
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๕๒ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เสนอรายงานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๕๓ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให้
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากอธิการบดีและกรรมการจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แล้ว
เสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘
และนโยบายที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๑) เป็ น เกณฑ์ ใ นการ
ประเมิน โดยอาจหาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า บุคคลที่
เป็นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการ
ดาเนินการใดหรือควรมีส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้น ต่ อ ไป
หรือไม่ด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๕๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๔๘ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๐ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๔๕ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๔๕ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๔๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๔๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๔๐ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๔๒ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๔๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๓๙ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๔๒ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๔๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๔๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๔๓ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๕๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘)

๓-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๕๔ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการ
สอน ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น แล้วเสนอ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการ
สอน ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
และหั ว หน้ า ส่ว นงานตามมาตรา ๙ แล้ ว เสนอรายงานต่ อ สภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ
พิจารณา
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๕๐ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๕๒ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๗ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๔๗ มศว.(๒๕๕๙), ม.๔๙ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๕๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๔ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๔๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๔๔ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๔๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๔๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)
ม.๕๑ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๕๓ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๘ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๔๘ มศว.(๒๕๕๙), ม.๕๐ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๔๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๕๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๔๕ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๔๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๔๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๔๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑)
ม.๕๒ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๕๔ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๙ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๔๙ มศว(๒๕๕๙), ม.๕๑ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๔๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๕๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๔๖ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๔๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๔๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๔๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๔๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๔๔(๒) มหิดล(๒๕๕๐)

๔-๑

หมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๕๗ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วน
งานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการ
แยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็น
ประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการ
พ้ น จากต าแหน่ ง ของกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม และวิ ธี ด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วั น เริ่ ม และวั น สิ้ น ปี บั ญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๕๓ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๕ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๕๐ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๐ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๕๒ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๔๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม๕๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๔ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๔๗ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๔๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๔๑ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๔๖ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๔๘ ลาดกระบั ง (๒๕๕๑), ม.๔๔ พระนครเหนื อ
(๒๕๕๐),ม.๔๗ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๖๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๕๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๕๑ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๔๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)

ม.๕๔ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๖ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๔๘
มหิดล(๒๕๕๐),ม.๕๑ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๑ มศว.
(๒๕๕๙), ม.๔๘ จุฬา(๒๕๕๑),ม.๕๓ เกษตร(๒๕๕๘), ม.
๔๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),ม.๖๑ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๕
พะเยา(๒๕๕๓), ม.๕๐ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๔๒ทักษิณ
(๒๕๕๑),ม.๕๐ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๔๙ ลาดกระบัง
(๒๕๕๑)

๔-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

มาตรา ๖๐ ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี

ม.๕๕ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๗ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๕๒ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๕๒ มศว.(๒๕๕๙), ม.๕๔ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๖ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๔๙ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๑ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๔๓ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๔๘ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๕๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๔๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๔๙ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๕๖ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๘ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๕๓ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๕๓ มศว.(๒๕๕๙), ม.๕๕ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๗ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๐ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๒ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๔๔ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๔๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๕๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๔๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๐ มหิดล(๒๕๕๐)

- ไม่มี -

มาตรา ๖๑ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มีอ านาจการตรวจสอบสรรพสมุด บัญ ชี และเอกสาร
หลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การนี้ ให้ มี อ านาจสอบถาม
อธิ ก ารบดี แ ละผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย และเรี ย กให้ ส่ งสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความ
จาเป็น
มาตรา ๖๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
เสนอต่อรัฐมนตรี

- ไม่มี -

มาตรา ๖๓ ให้ ม หาวิ ท ยาลัยเผยแพร่ร ายงานประจาปีข องปีที่ สิ้น ไปนั้ น แสดง
รายงานการเงินที่ผู้ที่สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยใน
ปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทาปีต่อไป

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

มาตรา ๖๔ ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ละรองอธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งระดั บ สู ง ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ม.๕๗ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๙ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๕๔ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๕๔ มศว(๒๕๕๙)ม.๕๖ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๘ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๑ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๔๕ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๕๐ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๕๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๔๘ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๑ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๕๗(๒) แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๕๙(๒) สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๕๔(๒) ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๔(๒) มศว(๒๕๕๙),
ม.๕๖(๒) เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๒(๒) ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๘(๒) พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๑(๒) จุฬา(๒๕๕๑), ม.๔๕(๒)ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๕๐(๒) บูรพา(๒๕๕๑), ม.๕๒(๒) ลาดกระบัง(๒๕๕๑)
ม.๕๘ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๐ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๕๕ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๕๕ มศว.(๒๕๕๙), ม.๕๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๔๙ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๒ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๕๒ บูรพา(๒๕๕๑),
ม. ๕๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑), ม.๕๓ มหิดล(๒๕๕๐)

๕-๑

หมวด ๕ การกากับดูแล
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๖๕ รั ฐ มนตรี มี อ านาจหน้ า ที่ ก ากั บ และดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในมาตรา ๗ และให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็น
การเฉพาะ
ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจ
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ส่ ว นรวม ให้ รั ฐ มนตรี เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา เมื่ อ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคา
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๖ บรรดาเรื่ อ งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งเสนอไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ต าม
พระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๕๙ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๑ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๕๖ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๖ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๕๘ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๐ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๓จุฬา (๒๕๕๑), ม.๕๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๔๗ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม. ๕๓ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๕๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๑ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๔ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๖๐ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๒ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๕๗ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๗ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๕๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๖๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๑ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๔ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๔๘ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๕๔ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๕๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๕ มหิดล(๒๕๕๐)

๖-๑

หมวด ๖ ตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๓๘ คณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทาง
มาตรา ๖๗ ให้คณาจารย์มีหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุง ม.๖๑ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๓ สงขลา(๒๕๕๙),
วิชาการ ดังนี้
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต และ/หรื อ หน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ ม.๕๘ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๘ มศว.(๒๕๕๙),
(๑) ศาสตราจารย์
มอบหมาย รวมทั้งดารงตนตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
ม.๖๐ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
(๒) รองศาสตราจารย์
หลักเกณฑ์ และวิธีดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ม.๗๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๒ พะเยา(๒๕๕๓),
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย
ม.๕๕ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
(๔) อาจารย์
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
ม.๔๙ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๕๕บูรพา(๒๕๕๑),
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอด
(๑) ศาสตราจารย์
ม.๕๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) รองศาสตราจารย์
ม.๕๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๖ มหิดล(๒๕๕๐)
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้งโดยคาแนะนา
ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ได้ โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ ศาสตราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและความ
มาตรา ๖๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ม.๖๒ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๔ สงขลา(๒๕๕๙),
ชานาญเป็นพิเศษ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิดและทา และพ้ น จากต าแหน่ ง ไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ม.๕๙ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๕๙ มศว.(๒๕๕๙),
คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็น ม.๖๒ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๗๑ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๓ พะเยา(๒๕๕๓),
เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมี
เกียรติยศได้
ม.๕๖ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๕๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ม.๕๑ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๕๗ บูรพา(๒๕๕๑),
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ม.๕๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ม.๕๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๘ มหิดล(๒๕๕๐)

๖-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๓๙ ศาสตราจารย์พิเศษนัน้ จะได้ทรงพระกรุณา
มาตรา ๖๙ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัยจาก คาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ที่มิได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ได้โดยคาแนะนาของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผูซ้ ึ่งมีคุณสมบัตเิ หมาะสม
และมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย เป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี ผู้อานวยการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งรอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์
พิเศษ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๗๐ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอาจารย์พิเศษได้โดย
คาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
อาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๖๓ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๕ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๐ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๖๐ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๑ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๗๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๔ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๗ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๐ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๐ ทักษิณ,(๒๕๕๑), ม.๕๖ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๕๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๔ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๗ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๖๔ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๖ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๑ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม. ๖๑ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๓ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๕๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๗๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๕ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๘ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๑ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๒ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๕๘ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๕๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๕๙ มหิดล(๒๕๕๐)

๖-๓
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๔๒ ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้มสี ิทธิ์ใช้ตาแหน่งดังกล่าวเป็นคา
นาหน้านามได้ โดยใช้อักษรย่อดังนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ใช้อักษรย่อ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.(พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ)

มาตรา ๗๑ บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มสี ิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการ
ดังกล่าวเป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่ง
วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ก ารเที ย บต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาจเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๖๕ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๗ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๒ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๖๒ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๔ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๖๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๗๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๖ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๕๙ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๒ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๓ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๕๙ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๖๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๐ มหิดล(๒๕๕๐)

๗-๑

หมวด ๗ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๔๓ ปริญญามีสามชั้น คือ
เอก เรียกว่า ดุษฎีบณ
ั ฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
โท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.

มาตรา ๗๒ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต

มาตรา ๔๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และ
จะใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานัน้ อย่างไร ให้ตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา

มาตรา ๗๓ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชัน้ หนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือขององค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใช้อักษรย่อ ด.
ใช้อักษรย่อ ม.
ใช้อักษรย่อ บ.

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๖๖ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๘ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๓ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๖๔ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๕ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๖๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๘๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๗ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๖๐ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๔ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๖๐ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๖๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๘ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๑ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๖๗ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๖๙ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๔ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๖๕ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๖ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๖๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๘๑ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๘ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๖๑ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๕ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๖๑ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๖๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๕๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๒ มหิดล(๒๕๕๐)

๗-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๔๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้
ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้

มาตรา ๗๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยมได้
หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
สาหรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผสู้ าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังทีไ่ ด้รับ
ปริญญาแล้ว
(๒) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี
(๓) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เฉพาะวิชา

มาตรา ๗๕ สภามหาวิท ยาลัยอาจออกข้อ บั งคับ ของมหาวิ ทยาลัย กาหนดให้มี
ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๔) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๕) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัย
เฉพาะวิชา

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๖๘ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๗๐ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๕ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๖๖ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๖๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๘๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๕๙ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๖๒ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๖ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๖๒ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๖๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๓ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๖๙ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๗๑ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๖๖ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม. ๖๗ มศว.(๒๕๕๙), ม.๖๘ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๖๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๘๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๖๐ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๖๓ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๖๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๕๗ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๖๓ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๖๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๑ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)

๗-๓
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๔๗ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่
บุคคล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทางคุณวุฒิสมควรแก่
ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา
หรือผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมิได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในขณะดารงตาแหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๘ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะ
เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย หรือครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจา
ตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๗๗ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ มี ค รุ ย วิ ท ยฐานะหรื อ เข็ ม วิ ท ยฐานะเป็ น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุย
ประจาตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหาร หรื อครุย
ประจาตาแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ ในโอกาสใด
โดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๗๐ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๗๒ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๖๗ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๖๘ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๖๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๖๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๘๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๖๑ พะเยา(๒๕๕๓)
ม.๖๔ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๖๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๕๘ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๖๔บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๖๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๔ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๗๑ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๗๓ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๖๘ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๖๙ มศว.(๒๕๕๙), ม.๗๐ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๖๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๘๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๖๒ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๖๖ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๖๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๕๙ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๖๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๖๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๕ มหิดล(๒๕๕๐)

๗-๔
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

-ไม่มี-

มาตรา ๔๙ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มี
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครือ่ งแต่งกายนิสิตได้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๗๘ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ มี ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลัยหรือส่ว นงานของมหาวิ ท ยาลัย ได้ โดยให้ เป็ นไปตามข้อ บังคั บของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือ
การใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๙ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย
ของนิ สิ ต และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ โดยให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๗๒ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๗๔ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๖๙ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๗๐ มศว.(๒๕๕๙), ม.๗๑ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๖๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๘๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๖๓ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๖๗ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๖๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๖๐ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๖๖ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๖๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๔ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๖ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๗๓ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๗๕ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๗๐ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๗๑ มศว.(๒๕๕๙), ม.๗๒ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๖๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๘๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๖๔ พะเยา(๒๕๕๓), ม. ๖๘จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๗๐ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๖๑ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๖๗ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๖๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๗ มหิดล(๒๕๕๐)

๘- ๑

หมวด ๘ บทกาหนดโทษ
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๕๐ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจา
ตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิต
ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มสี ิทธิ์ที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการ
ใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรหรือตาแหน่งของมหาวิทยาลัย โดยทีต่ นไม่มี
สิทธิ์ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมี
วิทยฐานะหรือตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๘๐ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ
เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใด
ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมี
ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่ง
เช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ

-ไม่มี-

มาตรา ๘๑ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ข อง
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยปลอมหรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(๓) ใช้ หรื อ ท าให้ ป รากฏซึ่ ง ตรา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา
๗๘ วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม
(๒) แต่กระทงเดียวความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๗๔ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๗๖ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๑ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๗๒ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๓ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๖๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๘๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๖๕ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๖๙ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๑ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๒ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๖๘ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๖๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๘ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๗๕ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๗๗ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๒ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๗๓. มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๔ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๘๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๖๖ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๗๐ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๒ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๓ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๖๙ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๖๙ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๑

บทเฉพาะกาล
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๕๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน
ข้าราชการ ลูกจ้าง เงินงบประมาณ และรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๑๗ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับราชการของวิทยาเขตพิษณุโลก ไปเป็นของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็ น ของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๔ ในระยะเริ่มแรก ให้สภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตพิษณุโลก จานวนไม่เกินสี่คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอีกจานวนสามคน
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้จนกว่าจะได้มสี ภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลัย ตามพระราชบั ญญั ติม หาวิ ท ยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้ดาเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ได้ มี ก าร
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๗๖ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๗๘ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๓ ศิลปากร(๒๕๕๙),ม.๗๔ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๕ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๖๗ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๗๑จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๔ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๗๐ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑), ม.๗๐ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๗๗ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๗๙ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๔ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๗๕ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๖ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๓ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๗๙ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๗๐ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๗๑ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๗๒ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๖๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๗๖ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๒
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๘๔ ให้ประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
- ไม่มี ในกรณีที่ตาแหน่งประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการสภาอาจารย์ว่างลง
และยั งมิ ไ ด้ มี ก ารดาเนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ งประธานสภาอาจารย์ ห รือ กรรมการสภา
อาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการสภาอาจารย์เท่าที่
มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๕๒ คณะ กองธุรการวิทยาเขต และส่วนราชการอื่น มาตรา ๘๕ ให้ ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรตามพระราชบั ญ ญั ติ
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ตาม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และส่ ว นงานที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ แ ละจั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน
ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของ
นุเบกษา ให้คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้ตราพระราชกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงาน ตาม
จัดตั้งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

- ไม่มี -

มาตรา ๘๖ ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๗๘ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๘๑,๘๒ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๗๕ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๗๖ มศว.(๒๕๕๙), ม.๘๖ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๘๓ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๙๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๗๒ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๘๒ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๗๓ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๗๓ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๘๒ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๘๐ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๘๓ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๖ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๗๗ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๑ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๗๒(๒) จุฬา(๒๕๕๑), ม.๘๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๗๖ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๗๖ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๘๑ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๘๔ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๗ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๗๘ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๔ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๔ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๗๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๗๑ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๗๔บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑), ม.๘๐ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๓
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้อง
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ทาเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อครบ
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พน้ จากตาแหน่ง
มาตรา ๕๕ ให้รองคณบดี รองผู้อานวยการ และหัวหน้า
มาตรา ๘๗ ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน
ภาควิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
พิษณุโลก ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตาแหน่งใน
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการและหัวหน้าภาควิชาจนกว่าจะ ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ได้มีการแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการ และ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง คง
หัวหน้าภาควิชาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๕๖ การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี
มาตรา ๘๘ การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าภาควิชา ให้นับวาระการ วิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนงาน
ดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตนิ ี้เป็นวาระแรก
ภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงาน
ภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๘๒ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๘๕ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๘ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๗๙ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๘๖ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๑ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๗๕ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๗๑ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๘๒ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๔ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๗๘ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๘๓ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๘๗ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๗๙ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๑ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๗๘ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๖ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๘๓ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๗๒ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๗๕ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๗๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๗๗ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๔
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

มาตรา ๘๙ ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาสานัก คณะกรรมการประจา
ศูนย์ คณะกรรมการประจาส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ และ
คณะกรรมการประจาส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้ นใน
- ไม่มี มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทา
หน้าที่คณะกรรมการประจาส่วนงานนั้น หรือทาหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือก
คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๕๗ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจา ศาสตราจารย์ มาตรา ๙๐ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษของ
พิเศษ และ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ตาม
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มี เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ฐานะเป็นศาสตราจารย์ประจา ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ต่อไปตาม
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
พระราชบัญญัตินี้
ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษต่อไปตาม
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัตินี้
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบกาหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๘๔ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๘๘ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๘๐ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๒ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๘๘ เกษตร, (๒๕๕๘), ม.๘๒ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๐๓ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๑ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๘๒ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๘๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๘๒ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๘๓ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๘๐ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๘๑ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๘๕ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๘๙ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๘๑ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๓ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๘๙ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๘๔ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๐๔ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๓ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๘๓ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๘๕ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๗๕ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๘๓ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๘๔ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๘๑ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๘๓ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๕
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

หมายเหตุ
ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
มาตรา ๙๑ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง ม.๙๗ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘)
เลขานุ ก ารคณะ เลขานุ ก ารสถาบั น เลขานุ ก ารส านั ก และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่
เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงานใหม่ตามมาตรา ๑๐
ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ดารงตาแหน่ ง
เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ ปฏิบัติการ และตาแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรือตาแหน่งอื่นซึ่งเป็นตาแหน่งเฉพาะตัวสาหรับข้าราชการ พนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ดารงตาแหน่งเชี่ ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชานาญ
การพิเศษ ชานาญการ ปฏิบัติการ และตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือตาแหน่งอื่นซึ่ง
เป็นตาแหน่งเฉพาะตัวสาหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

๙-๖
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๙๒ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลั ย
นเรศวรตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานราชการดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
อื่นผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ยลู ก จ้ า งของส่ วนราชการ หรื อ ระเบี ย บสานั กนายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ วยพนัก งาน
ราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี
ในกร ณี ที่ น า กฎ ห ม า ย ว่ า ด้ วย ระ เบี ย บ ข้ า รา ชกา ร พลเ รื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แต่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การดาเนินการ
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๘๖ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๙๐ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๘๒ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๔ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๘๐ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๗ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๙๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๖๗ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๗๗ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๔ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๕ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๗๘ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑), ม.๗๕ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๗๑(๓) มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๗
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

- ไม่มี -

มาตรา ๙๓ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๒ ผู้ใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยทาเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยหรือ
ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยท าเป็ น หนั ง สื อ ภายหลั ง
ก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ ไ ม่ เ กิ น ห้ า ปีนั บ แต่วั น ที่ พ ระราชบั ญญั ตินี้ ใ ช้ บั งคั บ เมื่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระเมิ น แล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามรู้ ค วามสามารถตามหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยหรือ
ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยท าเป็ น หนั ง สื อ ภายหลั ง
กาหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางานจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และมี อั ต ราที่ จ ะบรรจุ ท างานได้ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ด าเนิ น การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๒ ซึ่งมิได้รับ
การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๘๗ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๙๑ สงขลา(๒๕๕๙), ม. ๘๓ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๘๕ มศว.(๒๕๕๙), ม.๘๑ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๗๘ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๙๙ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๗๒ พะเยา(๒๕๕๓), ม.๗๘ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๗๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๖๖ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๗๙ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๗๙ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๗ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๗๓ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๘
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
มาตรา ๙๔ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็น พนัก งานมหาวิ ทยาลั ยหรื อลูกจ้ า งของ
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๓ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๙๕ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๖
มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๒ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบตาแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๒ ให้ถือว่าเป็นการออกจาก
งานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มี
สิทธิขอเป็นสมาชิก ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น
ข้าราชการบานาญและมีสิทธิได้รบั สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับ
บานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)
ม.๘๘ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๙๒ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๘๔ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๖ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๘๒ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๘๐ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๐๐ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๕ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๗๙ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๗ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๗ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๘๐ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๘๐ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๘ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๗๙ มหิดล(๒๕๕๐)
ม.๘๙ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๙๓ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๘๕ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๘๗ มศว.(๒๕๕๙), ม.๘๓ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๘๑ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๑๐๑ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๗๕(๒) พะเยา(๒๕๕๓), ม.๘๐ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๗๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๖๘ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๘๑(๒) บูรพา(๒๕๕๑), ม.๘๑ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๙ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๗๙ มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๙
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

- ไม่มี -

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญ
แล้ว ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตดั
สิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
ลู ก จ้ า งประจ าของส่ว นราชการผู้ใ ดที่ เป็ น สมาชิ ก กองทุ น สารองเลี้ย งชีพ
ส าหรั บลูก จ้า งประจ าของส่ว นราชการ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว หากได้เ ข้า เป็น ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนสารอง
เลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙๖ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า สู่ ต าแหน่ งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๙๒
หรือเปลี่ยนสถานภาพ ตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๓ และสิทธิในการ
เลื่ อ นต าแหน่ งของลู ก จ้ า งที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม มิ ใ ห้ เ สี ย ไป เพราะเหตุ ที่ โ อนมาหรื อ เปลี่ ย น
สถานภาพหรื อ ไม่เปลี่ย นสถานภาพมาเป็ น พนัก งานมหาวิ ทยาลั ยหรือ ลูกจ้ า งของ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

ม.๙๐แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๙๔ สงขลา(๒๕๕๙),
ม.๘๖ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๘ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๙๐ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๗(๒) ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๐๕ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๔ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๘๔ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๔(๓,๔) เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๕(๒) ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๘๓ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๗ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๕(๒) พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๗๑(๒) มหิดล(๒๕๕๐)

๙-๑๐
พรบ. มน. พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๑

ร่าง พรบ. มน. พ.ศ. ....

หมายเหตุ
(พรบ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นามาเป็นแนวทาง
ในการยกร่าง พรบ.ม.นเรศวร พ.ศ. ....)

- ไม่มี -

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของ
ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า งลง ไม่ ว่ า จะว่ า งอยู่ ก่ อ นหรื อ ภายหลั ง วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตาแหน่ง และเงิน
งบประมาณแผ่นดินประจาอัตราที่ได้รับในขณะนั้น รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับตาแหน่งนั้นมา
เป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ถื อ ว่ า การโอนงบประมาณดั ง กล่ า วเป็ น การโอน
งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ม.๙๑ แม่โจ้(๒๕๖๐), ม.๙๕ สงขลา(๒๕๕๙),
ม. ๘๗ ศิลปากร(๒๕๕๙), ม.๘๙ มศว.(๒๕๕๙),
ม.๙๑ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๗๙ ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๐๖ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๗๖ พะเยา(๒๕๕๓),
ม.๘๕ จุฬา(๒๕๕๑), ม.๗๔(๕) เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๖๙ ทักษิณ(๒๕๕๑), ม.๗๘ บูรพา(๒๕๕๑),
ม.๗๘ ลาดกระบัง(๒๕๕๑), ม.๘๒ พระนครเหนือ(๒๕๕๐),
ม.๗๔ มหิดล(๒๕๕๐)

มาตรา ๙๘ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการตาม
มาตรา ๙๒ ปฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ข้ า ราชการและ
- ไม่มี ลูกจ้างประจาของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม ในกิจการสภามหาวิทยาลัย สภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัย และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเท่าเทียมกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศ มาตรา ๙๙ ให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
ทบวง มหาวิทยาลัย ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา ประกาศสานัก
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อ บังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นา
นายกรัฐมนตรี ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ และ พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศที่ อ อกตาม
ข้อบังคับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใช้อยู่ในวันที่
นเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปัญหาการดาเนินการตามวรรคสอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่การดาเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น และไม่อาจนาความ
ในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับได้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดการดาเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้

ม.๘๗ เกษตร(๒๕๕๘), ม.๘๓(๒) ขอนแก่น(๒๕๕๘),
ม.๑๐๒ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘), ม.๘๖ เชียงใหม่(๒๕๕๑),
ม.๘๕ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๗๖ พระนครเหนือ(๒๕๕๐)
ม.๙๒ แม่โจ้(๒๕๖๐),
ม.๙๖ สงขลา(๒๕๕๙), ม.๘๘ ศิลปากร(๒๕๕๙),
ม.๙๑ มศว.(๒๕๕๙), ม.๙๒ เกษตร(๒๕๕๘),
ม.๘๕ ขอนแก่น(๒๕๕๘), ม.๑๐๘ ธรรมศาสตร์(๒๕๕๘),
ม.๗๗ พะเยา(๒๕๕๓), ม. ๘๖ จุฬา(๒๕๕๑),
ม.๘๘ เชียงใหม่(๒๕๕๑), ม.๗๗ ทักษิณ(๒๕๕๑),
ม.๘๖ บูรพา(๒๕๕๑), ม.๘๖ ลาดกระบัง(๒๕๕๑),
ม.๘๓ พระนครเหนือ(๒๕๕๐), ม.๘๔ มหิดล(๒๕๕๐)

