บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ....

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร

เหตุผล
โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และสนองต่อความต้องการประชาชนในภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ๙
จังหวัดได้แก่ กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวมทั้งให้
สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่
กาหนดว่า ในการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ จาเป็นต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัย ๔.๐” ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การบริห าร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความทันสมัย การบริหารจาเป็นต้ อง
คล่องตัว ยืดหยุ่น และเน้นธรรมาภิบาล ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ดังนั้น สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
ฉบับสภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 262(6/2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562

๒
(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ....
..................................................
..................................................
..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓
มาตรา ๕ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติ
บุคคล
มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญตามสาขาวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ ต นถนั ด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา ความรู้ และทักษะที่จาเป็น เป็นคนดี มี
วินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(๓) ตอบสนองยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บท แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ากว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึก ษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต
ในการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
(๔) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด

๔
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ ในการจัดการอุดมศึกษา ต้องเป็นไปตามหลักการ
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ
(๓) หลักความเป็นอิสระ
(๔) หลักความเสมอภาค
(๕) หลักธรรมาภิบาล
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สานัก
(๒) คณะ
(๓) วิทยาลัย
(๔) สถาบัน
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน เพื่อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ อีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้กาหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสาคัญ
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้า
สมทบในมหาวิ ทยาลัยได้ และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลั ยให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจัยร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งหรือชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้

๕
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่กระทาการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อานาจ
หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จาหน่าย และแลกเปลี่ยน
หรือทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระทาได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๗ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอานาจหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาความตกลงและกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่าง
ประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุน
หรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจานวน
เงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๗) กาหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่น
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราช
พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

๖
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ
บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลใด เพื่อดาเนิ น กิจ การที่เ กี่ยวกับหรื อต่ อเนื่ อ งกับ กิจ การของมหาวิ ทยาลั ยหรื อนาผลการ
ค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๘๒
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๕) ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บ ารุ ง ค่ า ตอบแทน เบี้ ย ปรั บ ค่ า บริ ก ารต่ า ง ๆ และเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจั ดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจานวนที่เพียงพอสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาได้
ในกรณี ที่ รั ฐ บาลได้ ป รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ค่ า ตอบแทน หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์อื่ น ใดให้ แก่
ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของมหาวิทยาลัยและ
ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจาเป็นของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
นิสิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี
หลั กเกณฑ์และวิธีการพิ จ ารณาว่าผู้ ใดขาดแคลนทุ นทรั พย์ อย่ างแท้จ ริง ให้ เป็นไปตามข้อ บัง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย

๗
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีทั้ง
ปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุ คคลใดจะยกอายุ ความหรื อระยะเวลาในการครอบครองขึ้ นเป็ นข้ อต่ อสู้ กับ มหาวิทยาลั ย ในเรื่ อ ง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กาหนดไว้ แต่ถ้ามีความ
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือ
ทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดาเนินการ

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจา
(๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจานวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอก ให้สภามหาวิทยาลัยเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

๘
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
หลั กเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอจานวน
หนึ่งคน
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีว าระการดารง
ตาแหน่งสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี อาจได้รับเลือก
ใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้
มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพีย งเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ ของผู้ ซึ่งตนแทน แต่ ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิ บวัน จะไม่
ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

๙
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการ
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อานาจหน้าที่
เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๕) กาหนดกรอบอัตรากาลัง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ
และประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องสาหรับตาแหน่งดังกล่าว ทั้ง
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ และการจัดตั้ง การรวม การแบ่ง
หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
(๘) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
(๑๐) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย อนุมัติการรับเข้าสมทบ
การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อื่น การอนุมัติหลั กสูตรการศึกษาและการเปิดสอนรวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลั ก สู ตร
การศึกษา
(๑๑) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๒) พิจารณาดาเนิ นการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๑๐
(๑๕) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๑๖) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆอัน อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทา
การแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๙) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๘
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธานและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธาน
และกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบาย และแผนพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
(๒) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๔) กลั่ น กรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลั ยในการอนุมัติห ลักสู ตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นและการจัด
การศึกษาร่วมหรื อการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสู ง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่ อสภา
มหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ให้มีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานและกรรมการซึ่งเลือกกันเองจาก
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย

๑๑
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธาน
และกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธี ดาเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลั ยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์
(๓) ส่งเสริมความสั มพันธ์อันดีร ะหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ประจา ระหว่างคณาจารย์ ประจา
ด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ให้มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประกอบด้วยประธานและกรรมการซึ่งเลือก
กันเองจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธาน
และกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ คาปรึ กษาแก่สภามหาวิทยาลั ยและอธิการบดีในการบริห ารกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๓) ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในมหาวิท ยาลั ย และระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานและกรรมการ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นตาแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๒
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจะแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ และการจัดตั้ง การรวม
การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
อธิการบดี
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
การประชุมและวิธี ดาเนิ น งานของคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ ให้ มีคณะกรรมการอุ ทธรณ์และร้ องทุ กข์ ประกอบด้ว ยประธานและกรรมการซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของประธานและ
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ วิธีพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการกาหนด
หลั ก ประกั น ความเป็ น ธรรมเพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ มิ ใ ห้ ถู ก กลั่ นแกล้ งหรือ ได้ รั บ การปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ เป็ น ธรรมอัน
เนื่องมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม คณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนิสิต

๑๓
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของประธาน
และกรรมการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่ง
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ทาหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของประธาน
และกรรมการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธี ดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญ
การ ปฏิ บั ติ ก าร และต าแหน่ ง วิ ช าชี พ เฉพาะ หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ซึ่ ง เป็ น ต าแหน่ ง เฉพาะตั ว ส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่
แสดงถึงการใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ
จะให้ มีร องอธิการบดีห รื อผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี หรือจะมีทั้งรองอธิ การบดี และผู้ ช่ว ยอธิก ารบดีต ามจานวนที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายให้ก็ได้
มาตรา ๓๙ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) จะแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้
มาตรา ๔๑ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย

๑๔
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๔๒ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สามปี หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่าห้ าปี หรื อมีป ระสบการณ์ด้านการบริห ารในมหาวิทยาลั ยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี หรื อ มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
เคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๓ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริ ห ารกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ให้มีอานาจออกคาสั่งและประกาศได้
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั ย ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙

๑๕
(๕) แต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยอธิการบดี รองและผู้ช่วยของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) และอาจารย์พิเศษ
(๖) จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๗) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๘) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๙) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ามีร องอธิการบดีห ลายคน ให้ ร องอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิไ ด้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือ มีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ เป็นผู้รักษาการ
แทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๔๕ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ
และวิทยาลัยนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีตามจานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้
คณบดี นั้ น ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ง ตั้ ง จากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๒ รวมทั้ ง ต้ อ งมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
การรักษาการแทนคณบดี ให้นามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๖
มาตรา ๔๖ ในคณะ และวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย นั้น
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนการ
ประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจาคณะและวิทยาลัย ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแผนงานของคณะหรือวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
(๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัย เสนอสภาวิชาการ เพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) วางหลักเกณฑ์และกากับดูแล การจัดการเรียนการสอน การวัดผล การทาวิทยานิพนธ์ การฝึกงาน
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย
(๕) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะหรือวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดี
(๗) พิจารณาการนาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัย ต่อ
มหาวิทยาลัย
(๘) กากับดูแลการบริหารบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของคณะหรือวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการแบ่ งภาควิช าหรือสาขาวิช า หรือหน่ว ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิ ดชอบงานของภาควิช า หรือสาขาวิชา หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา
หัวหน้าภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามีวาระ
การดารงตาแหน่งสี่ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้น
จากตาแหน่งให้รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าสาขาวิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาพ้นจากตาแหน่งด้วย

๑๗
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของหัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๙ ในสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีผู้อานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารของสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และ
จะให้มีรองผู้อานวยการสานัก สถาบัน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ตามจานวนที่
สภามหาวิทยลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามอบหมายก็ได้
ผู้อานวยการสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ผู้อานวยการสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของผู้อานวยการ จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
การรักษาการแทนผู้อานวยการ ให้นามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ มีคณะกรรมการประจ าสานัก สถาบัน หรือส่ ว นงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่า จ านวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการประจา
สานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาสานัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ต้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตาแหน่ง อื่นได้อีกเพียงหนึ่งตาแหน่ง
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๑๘
มาตรา ๕๑ นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ในพระราชบัญ ญั ติ นี้ การรั ก ษาการแทน การมอบอ านาจให้
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รัก ษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติการแทนทาหน้าที่
กรรมการ อนุ กรรมการ หรื อมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ ดารงตาแหน่งนั้น ในระหว่างที่รั กษาการแทนหรื อ
ปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน

มาตรา ๕๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึก ษาตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามข้ อบัง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มี
การประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จากอธิการบดีและกรรมการจากผู้ซึ่งมิใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘ และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนดตามมาตรา ๒๒ (๑) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยอาจหาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์
เก่า บุคคลที่เป็นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดาเนินการใดหรือควรมีส่วนงานนั้น
หรือหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๔ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน ความก้าวหน้าใน
การทาวิทยานิพนธ์ และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน ความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๙
มาตรา ๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประเมิน การปฏิบั ติ ห น้ าที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ

มาตรา ๕๗ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้
และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มี การตรวจสอบภายใน
เป็นประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง แต่ ง ตั้ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี

๒๐
มาตรา ๖๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจการตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกให้ส่งสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๖๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้ที่สอบ
บัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทาปีต่อไป
มาตรา ๖๔ ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ละรองอธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกากับดูแล

มาตรา ๖๕ รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ
หมวด ๖
ตาแหน่งทางวิชาการ

มาตรา ๖๗ ให้คณาจารย์มีหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ คาปรึ กษาแก่นิ สิ ต และ/หรื อ หน้ าที่อื่น ตามที่ ได้รับ มอบหมาย รวมทั้งดารงตนตามประมวลจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ และวิธีดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๒๑
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ โดยทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและพ้นจากตาแหน่งไป
โดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ ศาสตราจารย์พิเศษนั้ น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๑ บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็น
คานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

๒๒
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)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเทียบตาแหน่งศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ อาจเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา ๗๒ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๗๓ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชา
ที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือของ
องค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับเกียรติ
นิยมได้
หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๒๓
มาตรา ๗๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ
และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๔) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๕) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา
มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิและ
คุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะดารงตาแหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๗ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจา
ตาแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๘ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ต ามวรรคหนึ่ง เพื่ อ การค้ า หรื อ การใช้ สิ่ งดั ง กล่ า วที่ มิ ใ ช่เพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๙ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ มี เ ครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย หรื อ เครื่ อ งแต่ ง กายของนิ สิ ต และ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๔
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๘๐ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่อง
แต่งกายของนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดง
ด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้ นใด หรือมีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่ง
เช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือทา
เลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(๓) ใช้ หรื อ ท าให้ ป รากฏซึ่ ง ตรา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียวความผิด
ตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

๒๕
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ ณวุฒิ หรือได้มีการ
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวัน ที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘๔ ให้ประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการสภาอาจารย์ว่างลง และยังมิได้มีการดาเนินการให้
ได้มาซึ่งประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการสภาอาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการ
สภาอาจารย์เท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๘๕ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และส่วนงานที่สภามหาวิทยาลั ยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงาน ตามมาตรา ๙ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารง
ตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ ผู้ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิ การบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทาเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่ าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๗ ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงาน
ภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ และจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

๒๖
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ดารง
ตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๘ การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิ ทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย
มาตรา ๘๙ ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจา
วิทยาลัย คณะกรรมการประจาสานัก คณะกรรมการประจาศูนย์ คณะกรรมการประจาส่วนงานภายในที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ และคณะกรรมการประจาส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่คณะกรรมการประจาส่วนงานนั้น หรือทาหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือก
คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๙๐ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบกาหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาตรา ๙๑ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ
เลขานุการสถาบัน เลขานุการสานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการจัดตั้ง
ส่วนงานใหม่ตามมาตรา ๑๐
ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชานาญ
การพิเศษ ชานาญการ ปฏิบัติการ และตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือตาแหน่งอื่นซึ่งเป็นตาแหน่งเฉพาะตัวสาหรับ

๒๗
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นผู้ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ ปฏิบัติการ และตาแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรือตาแหน่งอื่นซึ่งเป็นตาแหน่งเฉพาะตัวสาหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๒ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ย นเรศวร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ มาเป็นข้าราชการ ลู กจ้างของส่ ว นราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ และพนั ก งานราชการดั ง กล่ า ว รั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง และเงิ น อื่ น ผ่ า น
มหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจา
และเงิน อื่น ที่เกี่ย วข้อง และให้ น ากฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้
บังคับแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แต่ไม่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การดาเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙๓ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๒ ผู้ใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทาเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทาเป็นหนังสือภายหลังกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ให้
มหาวิทยาลั ย ด าเนิ น การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย หรื อลู ก จ้า งของมหาวิ ท ยาลั ย ได้โ ดยไม่ต้ อ งทดลอง
ปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทาเป็นหนังสือภายหลังกาหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางาน

๒๘
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุทางานได้ ให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะ
ถอนมิได้
ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการตามมาตรา ๙๒ ซึ่ ง มิ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ยั ง คงสถานะความเป็ น ข้ า ราชการหรื อ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๔ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลู กจ้างของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา
๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๓ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่า
ที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙๕ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และ
มาตรา ๙๒ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิ กหรือยุบตาแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๒ ให้ถือว่า
เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก ต่อไปได้แม้จะ
ออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการ
เช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่ ว น
ราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หากได้เข้าเป็ นลูกจ้างมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้
นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙๖ สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตาแหน่ง
อื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๙๒ หรือเปลี่ยนสถานภาพ ตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และ
มาตรา ๙๓ และสิ ทธิในการเลื่ อนตาแหน่ งของลู กจ้างที่มีอยู่เดิ ม มิให้ เสี ยไป เพราะเหตุที่โ อนมาหรือเปลี่ ย น
สถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๒๙
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ตาแหน่ งข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้างประจาของส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้นและให้
โอนอัตราตาแหน่ง และเงินงบประมาณแผ่นดินประจาอัตราที่ได้รับในขณะนั้น รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นมาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้
ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๙๘ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๒ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม ในกิจการ
สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยเท่าเทียมกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙๙ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าพระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาการดาเนินการตามวรรคสอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณี ที่ ก ารด าเนิ น การในเรื่ อ งใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับระเบียบ หรือ
ประกาศในเรื่ อ งนั้ น และไม่ อ าจน าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ ได้ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ก าหนดการ
ดาเนินการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
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