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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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“สภาคณาจารยและขาราชการ”  หมายความวา  สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นราธิวาส   สํานักงานปลัดกระทรวง   กระทรวงสาธารณสุข 
มาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรเปนนิติบุคคล  และเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น   เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการที่ใหความรูและความชํานาญในการ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาและสงเสริมงานวิจัย
เพ่ือสรางองคความรู สรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางกระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกิดปญญาเพื่อ
พัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ  มีสวนรวมกับสังคมในการทะนุบํารุงศิลปะ  
วัฒนธรรม   การกีฬา  สืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ   การเมือง   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โดยยึดหลักความรูคูคุณธรรม  และหลักในการ
ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน  ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา 

มาตรา ๗ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  ใหกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ  รูจักคิดอยางมี
เหตุผล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความใฝเรียนรู 
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(๒) จัดการศึกษา  วิจัย  สงเสริมและใหบริการทางวิชาการที่บูรณาการการศึกษากับศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกลุมประชาชนทั่วไป  เพ่ือพัฒนาสู
สากล 

(๓) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพท้ังระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา 
(๔) สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และนําความรูนั้นไปใชเพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาประเทศและภูมิภาคใกลเคียง  โดยเนนการวิจัย  การประยุกตและบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
เขากับเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง  มีสันติสุขและยั่งยืน 

(๕) สงเสริม  ประยุกต  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
(๖) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน  สังคม  และประเทศ   ตลอดจนการชี้นําทางเลือกที่ดีแก
ชุมชนและสังคม 

(๗) ทะนุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
(๘) สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษา   การวิจัย  และการบริการกับ

สถาบันและหนวยงานอื่น  ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(๙) จัดการศึกษา  โดยเนนประชาชนในภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยและประเทศใกลเคียง

เปนสําคัญ 
(๑๐) รวมพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการและ

เสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง  เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

(๑๑) จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 
และใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ 

มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  หรือยุติ  หรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง   เ พ่ือจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาตาง  ๆ  แกมหาวิทยาลัยมิได 

การสงเสริมใหมี ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย   และหลักเกณฑการ 
พิจารณาวานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
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มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) คณะ 
(๓) สถาบัน 
(๔) สํานัก 
(๕) วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในมาตรา  ๖  เปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได 
สํานักงานอธิการบดี  อาจแบงสวนราชการเปนกอง   หรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทากอง 
คณะ  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  ภาควิชา  กอง  หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 
สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  อาจแบง

สวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ  กอง  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กอง 

สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  กอง  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง  อาจแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
แผนก 

มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖   การจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิก  คณะ 
สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหทําเปน
กฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี   สํานักงานผูอํานวยการ   ภาควิชา   กอง 
หรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา   หรือกอง   ใหทําเปนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก 
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖   มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงเขา
สมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได  ดังนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน  คาธรรมเนียม  คาปรับ และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล

หรือใชประโยชน 
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อใช

ในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุง  รักษา  ใช  และจัดหาประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท้ังที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น 
บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผลประโยชนท่ีเกิดจากที่ราชพัสดุ  

เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจาง 
ทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ  ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๓  บรรดาอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยไดจากการให   หรือซื้อดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัยต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในมาตรา  ๖ 



หนา   ๖ 
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เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว   ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ   ตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๒ 

การดําเนนิการ 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  ไดแก  อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ   และผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นราธิวาสจํานวนสองคน 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม  (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ท้ังนี้  ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดาน
เกษตรและเทคโนโลยี  การพยาบาล  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  เศรษฐศาสตร  
สังคมศาสตร  จิตวิทยา  อิสลามศึกษา  และการอาชีวศึกษาอยางนอยดานละหนึ่งคน 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  (๔)  
และ  (๕)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  
(๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง  หรือ
อาจไดรับแตงตั้ง  หรือไดรับเลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทนั้น 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรองตอหนาที่  หรือ

หยอนความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๕)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 
ในกรณีท่ีตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุ

ใดและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ตําแหนงที่วางอยู  ใหสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   ๑๕   (๓)  (๔)
หรือ  (๕)   พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว 
ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน   แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ  
แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม



หนา   ๘ 
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ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนง  ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว 

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เ พ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) วางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย   และอาจมอบหมายใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ
ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นก็ได 

(๓) พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๙ 
รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว 

(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๕) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(๖) อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง   และพิจารณาถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  (๕)  อธิการบดี  
ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ 

(๘) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนราชการ
ตามมาตรา  ๙ 

(๑๐) กํากับมาตรฐานการศึกษา  และประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(๑๑) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
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(๑๒) วางระเบียบและออกขอบังคับตาง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารงาน  การเงิน  การจัดหา
รายได  และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๑๓) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการระดมทุนและทรัพยากร  สงเสริมการจัดตั้ง
และการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น 

(๑๔) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(๑๕) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๖) แตงตั้งคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   หรือบุคคลเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภามหาวทิยาลัย 

(๑๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัยได 

(๑๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๘ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น   ประกอบดวย 
(๑) ประธานซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ 
(๒) กรรมการจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรเอกชน  และคณาจารย 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง   และการพนจาก

ตําแหนงของประธานและกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น  ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่นแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น  โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
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(๑) เสนอนโยบาย   แผน  และเปาหมายการดําเนินการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  ตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา   การพัฒนาชุมชน
เพ่ือสนองตอความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง 

(๓) ประสาน  สงเสริมความรวมมือและชวยเหลือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  และ
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

(๔) ระดมทุนและทรัพยากร และบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนใน
ทองถิ่น 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๒๑ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย  ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภา

วิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ 
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ โดยคําแนะนําของ

อธิการบดี 
จํานวน   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพน 

จากตําแหนงของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาดานวิชาการแกสภามหาวิทยาลัย 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอน   การรวม   และการยกเลิกสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๔) สงเสริมการเรียนรูรวมกันของคณาจารย  ผูชํานาญการ  และผูทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
(๕) เสนอแนะนโยบายการวิจัยและสงเสริมการวิจัย 
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อกระทําการใด  ๆ  อันอยูใน

อํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ 
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มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารยและขาราชการ   ประกอบดวย  ประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ  และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา
และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตาม
วรรคหนึ่ง  ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอ

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
(๒) หาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่   จรรยาบรรณวิชาชีพ   และ

การพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ 
(๓) จัดประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และ

นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย 
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่ง เปนผู บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยและจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีท้ังรอง
อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๖ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของ
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๘ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี   ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย   ท้ังนี้ 
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง
ใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๘ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากไมผานการประเมินผลการปฏิบัติ

หนาที่ตามหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๒๗ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๒๙ 
ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙ 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง   ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๒๗ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 

เมื่อครบสองปนบัแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง 
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินผลตามวรรคสอง   และถาสภามหาวิทยาลัยมีมติ

ใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท้ังหมดเทาที่มีอยู  ใหอธิการบดีพนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือ

สถาบันอุดมศึกษาหรือองคกรวิชาชีพชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมี
ประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม
นอยกวาสี่ป 

(๒) ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา 
หาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณดาน
การบริหารอื่น  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
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นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   รวมท้ังมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี   อาจแตงตั้งจากบุคคลที่มิได เปนคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยก็ได  แตตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี
แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองอธิการบดี
เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาราชการแทน  ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย   ใหรองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตาม 
วรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม 
มาตรา  ๒๙  เปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับของ

ทางราชการและของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยให

เปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
(๕) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๖) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง  ๆ   ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
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(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  รอง
ผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  และอาจารยพิเศษ 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ  สภาคณาจารยและขาราชการ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น  และสงเสริมกิจการนักศึกษา 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ในคณะหนึ่ง  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ 
และจะใหมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคน  เพ่ือทําหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได 

คณบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓ 
รองคณบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓ 
รองคณบดี  อาจแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได  แตตองมีจํานวน

ไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนรองคณบดีท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  และใหนําความในมาตรา  ๒๖  วรรคสี่  มาใชบังคับแกการพน
จากตําแหนงคณบดีกอนครบวาระโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
ใหนํามาตรา  ๓๐  มาใชบังคับแกการรักษาราชการแทนคณบดีโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๓ คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไมนอยกวาสองป 

(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองไมนอยกวาสี่ป 

(๓) ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๓๔ ในคณะหนึ่ง   ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ    ประกอบดวย    คณบดี 
เปนประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําในคณะเพื่อเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(๕) จัดการวัดผล  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๖) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  และงานทะนุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม 
(๗) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยู ในอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการประจําคณะ 
มาตรา ๓๖ ในแตละสถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย   หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ   ใหมีผูอํานวยการสถาบัน   ผูอํานวยการสํานัก   ผูอํานวยการวิทยาลัย   หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน
สํานัก  วิทยาลัย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และจะใหมีรองผูอํานวยการ 
หรือรองหัวหนาหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  คนหนึ่งหรือหลายคน 
เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะมอบหมายก็ได 

การแตงตั้ง   วาระการดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
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คณะ  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว  และการรักษาราชการแทนใหนําความใน
มาตรา  ๓๒  วรรคสอง  วรรคสาม วรรคหา  วรรคหก   และวรรคเจ็ด  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คุณสมบัติของผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ในแตละสถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแตกรณี  คณะหนึ่ง 

องคประกอบ   จํานวน   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมา   วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนอํานาจหนาที่  และการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย   หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และการ
จัดระบบบริหารงานในสถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีมีการแบงภาควิชาหรือแบงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาในคณะ  ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา  และจะใหมีรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคน  เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนา
ภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามอบหมายก็ได 

หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  รวมทั้ง 
ผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว  ใหแตงตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย   ซึ่งไดทํา
การสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไมนอยกวาสามป 

การแตงตั้งหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว  ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของ
คณบดี 

หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระมิได 
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เมื่อหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาพน
จากตําแหนง  ใหผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวพนจากตําแหนงดวย 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหอธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนได 

มาตรา ๓๙ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา 
และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๐ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา  รองหัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาและรองหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง
ตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  จะรักษาราชการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง 
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการในคณะ   สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  และ
ภาควิชา  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  อํานาจในการสั่ง 
การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถากฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว
เปนอยางอื่น  หรือมิไดหามในเรื่องการมอบอํานาจไว  อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
ผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ   หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้น
ก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงอื่นในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไป

ตามขอบังคบัของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา  ๔๑  หรือผูรักษาราชการแทนตามมาตรา  ๓๐

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๘  มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
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ในกรณีท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทน  ทําหนาที่กรรมการ
หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย  แลวแตกรณี 

 
หมวด  ๓ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

มาตรา ๔๓ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ   หลักเกณฑ   และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา ๔๔ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของ

สภามหาวิทยาลัยจากผูท่ีมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๕ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณใน
สาขาวิชาที่ศาสตราจารยนั้นเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย  เปนรองศาสตราจารยพิเศษ  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๘  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

อธิการบดีอาจแตงตั้ งผูซึ่งมีคุณสมบัติ เหมาะสมและมิได เปนคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิ
ใชตําแหนงศาสตราจารย   ศาสตราจารยพิเศษ   ศาสตราจารยเกียรติคุณ   รองศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  แลวแตกรณี  เปนคํานํา 
หนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.  (พิเศษ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.  (พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.  (พิเศษ) 

 
หมวด  ๔ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๔๘ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกวา  บัณฑิต   ใชอักษรยอ  บ. 
มาตรา ๔๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๘  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๕๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดก็ได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับ
ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๕๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น  ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย
ประจําหรือผูดํารงตําแหนงตาง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ให เปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจํา
ตําแหนงคณาจารยก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไข
อยางใด  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๘  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

มาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา   เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยได  โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

การใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา   หรือการใชสิ่งดังกลาวที่
มิใชเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปน
หนังสอืจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายของ
นักศึกษา  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๖ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว  โดยไมมีสิทธิท่ีจะใชหรือแสดง
ดวยประการใด  ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย  โดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น
เชื่อวาตนมีสิทธิท่ีจะใชหรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปลอม   หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา   เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

หรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด  ๆ 
(๒) ใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ 
(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  หรือ 

สวนราชการของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินคาใด  ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๕๔  วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)   เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย   ใหลงโทษตาม  (๒) 

แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 
 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๘  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน   งบประมาณ  รายได  หนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน
ขาราชการ  ลูกจาง  และอัตรากําลังของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส   และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นราธิวาส  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยในระยะเริ่มแรกให
ขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน  ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป
จนกวาจะไดรับแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ใหลูกจางตามสัญญาจางของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส  และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นราธิวาส  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีปฏิบัติงานอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โอนมาเปนลูกจางของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบกําหนดสัญญาจาง 

มาตรา ๕๙ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่น  
รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส   และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นราธิวาส  สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  หรือผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๐ ระหวางที่ยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งอธิการบดีตามมาตรา  ๒๖ 
ให เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว าดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  รักษาราชการในตําแหนงอธิการบดี  ท้ังนี้  จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดํารง
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ตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้    ซึ่งตองไม เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งแตงตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาคนหนึ่ง  เปนผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีตามมาตรา  ๒๖  ท้ังนี้  จนกวา
จะไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑ ในระหวางที่ ยังมิไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   ใหสภา
มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส   เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
ประธานกรรมการหอการคาจังหวัดนราธิวาส   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นราธิวาส  ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส  
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย   และผูทรงคุณวุฒิ   ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนเกาคน  โดยแตงตั้งจากบุคคลในภาคใตไมนอยกวาหาคน 
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และใหผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีเปนกรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  จนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๒ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย   ศาสตราจารยพิเศษ   ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือ
อาจารยของสถานศึกษาตามมาตรา  ๕๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีฐานะเปนศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเศษ    ศาสตราจารยเกียรติคุณ    รองศาสตราจารย   รองศาสตราจารยพิเศษ 
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารย  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถานศึกษาตามมาตรา  ๕๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เปนอาจารยพิเศษตอไปตามพระราชบัญญัตินี้  จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง 

มาตรา ๖๓ ใหวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
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เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยไปพลางกอน  จนกวาจะมีกฎกระทรวงจัดตั้ง  รวม  หรือยุบเลิก
หนวยงานนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหสภามหาวิทยาลัยประเมินหนวยงานตามวรรคหนึ่ง   ในกรณี ท่ีสภามหาวิทยาลัย 
เห็นวา  ควรรวม  หรือยุบเลิกหนวยงานใด  ใหดําเนินการออกกฎกระทรวงใหเปนไปตามนั้น  ท้ังนี้  
ตองดาํเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ  ประกาศ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  หรือกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้   ใหนําพระราชกฤษฎีกา   กฎทบวง   ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย   ระเบียบ   ขอบังคับ   เฉพาะที่ เกี่ยวกับ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นราธิวาส  ท่ีใชอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการออกระเบียบ  ประกาศ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  หรือการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๘  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐ  ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปน 
นิติบุคคล  เพื่อใหดําเนินกิจการไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง 
มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  สมควรรวม
สถานศึกษาบางแหงที่ตั้งอยูในทองที่จังหวัดนราธิวาส  มาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
เพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีวัตถุประสงคในการสรางองคความรู  สรางสังคมแหงการเรียนรู  
และสรางกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญาเพื่อพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ 
มีสวนรวมกับสังคมในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  สืบสาน  และสรางเสริมภูมิปญญา 
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยยึดหลัก
ความรูคูคุณธรรม  และหลักในการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน  ตลอดจนการขยายโอกาสทาง
การศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


