
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 
–––––––––– 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2539
เปนปที่ 51 ในรัชกาลปจจุบัน

 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
          โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยทักษิณ
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539"          
 

(1) มาตรา 2          พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
  

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้         
          "มหาวิทยาลัย" หมายความวา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
          "สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
          "วิทยาเขต" หมายความวา  เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะสถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขตนั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
          "สภาคณาจารย" หมายความวา  สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
          มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
          ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

 
หมวด 1
บททั่วไป
––––––– 

 
          มาตรา 5  ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกวา "มหาวิทยาลัยทักษิณ" เปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน  ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
          ใหมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในทบวงมหาวิทยาลัย
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มาตรา 6  มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้          

          (1) สํานักงานอธิการบดี
          (2) สํานักงานวิทยาเขต
          (3) บัณฑิตวิทยาลัย
          (4) คณะ
          (5) สถาบัน
          (6) สํานัก
          มหาวิทยาลัยอาจใหมีวิทยาลัย ศูนย และหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค
ในมาตรา 5 เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได
          สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต อาจแบงสวนราชการเปนกองหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง
          คณะและวิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานุการภาควิชา กอง หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือกอง 
          บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบงสวนราชการเปน
สํานักงานเลขานุการ กอง หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
          สํานักงานเลขานุการ กอง และหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนแผนกหรือ
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก
 
          มาตรา 7  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือ
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
          การแบงสวนราชการเปนภาควิชา หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สํานักงานเลขานุการ กอง และ
แผนก หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองหรือแผนก ใหทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 8  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา 5 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบใน
มหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ
นั้นได
          การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
และใหทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
          การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 

มาตรา 9  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้          
          (1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
          (2) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
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          (3) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใชประโยชน
          (4) รายไดหรือผลประโยชนอื่น ๆ
          ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปน
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
          รายไดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เวนแตเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลา
ศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ
 
          มาตรา 10  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของ
มหาวิทยาลัยต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 11  บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายในขอบวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 5
          เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว และตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

 
หมวด 2 

การดําเนินการ
––––– 

 
มาตรา 12  ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย          

          (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
          (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย และประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
          (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย และผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
          (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)
          (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย
          ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย
          ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี และอาจ
แตงต้ังบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
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          หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคุณสมบัติของผูรับเลือก ผูเลือก หรือผูรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ 
(4) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 13  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนง
สองป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังหรืออาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังใหมอีกได
          นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 
(3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ลาออก
          (3) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดถอน เพราะขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
          (4) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
          ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกหรือเลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงต้ังหรือไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
          ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกหรือ   เลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะ
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือกหรือ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
          ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับเลือกหรือเลือกตั้งตามมาตรา 12 (3) และ (4) พนจากตําแหนงกอนครบวาระไม
เกินเกาสิบวันสภามหาวิทยาลัยจะไมเลือกหรือเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได
 
          มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ
หนาที่ ดังนี้
          (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
          (2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและ
ออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
          (3) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
          (4) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย 
หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของหนวยงานดังกลาว
          (5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
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          (6) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
          (7) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
          (8) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบันผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และอาจารยพิเศษ
          (9) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
          (10) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
          (11) วางระเบียบและออกขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
          (12) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึง
อยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
          (13) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให
อธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได
          (14) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผู
หนึ่งผูใดโดยเฉพาะ
 

มาตรา 15  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย          
 
          มาตรา 16  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
          คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย
          จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนการ
ประชุม ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
          มาตรา 17  ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือ
ผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี มอบหมายก็ได
          จํานวนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
          เพื่อประโยชนในการบังคับบัญชา ใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดีรองอธิการบดีเปนรองอธิบดี และผูชวยอธิการบดีเปนผูชวย
อธิบดี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอื่น
 
          มาตรา 18  อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา 19
          อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
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          นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ลาออก
          (3) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
          (4)กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
          (5) ถูกใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
          รองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 19 และตองเปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
          ผูชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 19 และตองเปนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย
          เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
 

มาตรา 19  อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ตองมีคุณสมบัติดังนี้          
          (1) ไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได
ทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือ
          (2) ไดปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทํา
การสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น   ที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป
 

มาตรา 20 อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้          
          (1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
          (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
          (3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย
          (4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และสงเสริมกิจการนิสิต
          (5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
          (6) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย

www.ThaiLaws.com 6 



          (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 
          มาตรา 21  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรอง
อธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่
มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
          ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 19 เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี และใหนํามาตรา 37 
วรรคสอง มาใชบังคบัโดยอนุโลม
 
          มาตรา 22  ใหมีสภาคณาจารยประกอบดวยกรรมการซึ่งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย
          สภาคณาจารยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยตออธิการบดี และหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
          องคประกอบ จํานวนกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการ
ดําเนินงานของสภาคณาจารยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 23  ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นแทน
อธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมาย และจะใหมีผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่  อธิการบดี
มอบหมายก็ได
 
          มาตรา 24  ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตประกอบดวย รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนประธาน
กรรมการ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในวิทยาเขตนั้นเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากคณาจารย
ประจําในวิทยาเขตนั้นมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนงแตไมนอยกวาสามคน
          ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
          กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองปแตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
          การประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 

มาตรา 25  คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้          
          (1) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขตแกอธิการบดี
          (2) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย และหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต
          (3) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตตออธิการบดี และวางระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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          (4) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจําปของหนวยงานตาง ๆ ของวิทยาเขตตออธิการบดี
          (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
 
          มาตรา 26  ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดี
คนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
          คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 27
          รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 27
          คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
          เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
 
          มาตรา 27  คณบดีและรองคณบดีจะตองเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมี  ประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดาน
การบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 28  การจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย การกําหนดองคประกอบ อํานาจและหนาที่ รวมท้ังวาระการ
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 29  ในคณะหนึ่ง ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะใหมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลาย
คนก็ได เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
          การแตงต้ัง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัติของคณบดีและรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 
26 และมาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม
 
          มาตรา 30  ในคณะหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําคณะประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา และหัวหนา
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ถามี เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจาก
คณาจารยประจําในคณะมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง ถาไมมีการแบงภาควิชาหรือมีแตไมถึงสี่ภาควิชา 
ใหอธิการบดีแตงต้ังคณาจารยประจําในคณะเปนกรรมการเพิ่มเติมใหไดจํานวนทั้งหมดไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน
          กรรมการที่อธิการบดีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งจะเปนคณาจารยประจําในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนมิได
          จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งในแตละคณะใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
          ใหคณบดีเปนประธานคณะกรรมการประจําคณะ และใหคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
          กรรมการที่อธิการบดีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
          การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา 31  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้          

          (1) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
          (2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
          (3) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
          (4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวิทยาลัย
          (5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
          (6) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
          (7) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
          (8) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
 

มาตรา 32  ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือแบงหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาในคณะ          
ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ภาควิชาหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา และจะใหมีรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่
เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาภาควิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามอบหมาย
          หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนง
ดังกลาวนั้น ใหแตงต้ังจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          การแตงตั้งหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาและรองหัวหนาภาควิชาหรือ
รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ใหอธิการบดีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณบดี
          หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
          เมื่อหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนา
ภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาพนจากตําแหนงดวย
 
          มาตรา 33  ในสถาบันหรือสํานักหนึ่ง ใหมีผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของสถาบันหรือสํานักนั้นแลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักคนหนึ่ง  หรือหลายคนก็ได 
เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักมอบหมาย
          การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัติของผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักและ
รองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 26 และมาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม
 
          มาตรา 34  การจัดใหมีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานักการกําหนดองคประกอบ อํานาจและหนาที่ รวมทั้งวาระการ
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันหรือสํานัก ใหเปนไปตาม
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          มาตรา 35  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัย ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหมีผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย ศูนย หรือ
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และจะใหมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมาย
          การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัติของผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะรวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 26    และมาตรา 27 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
 
          มาตรา 36  การจัดใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ การ
กําหนดองคประกอบ อํานาจและหนาที่ รวมทั้งวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดังกลาว และการจัดระบบบริหารงานใน
วิทยาลัย ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 

มาตรา 37  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รอง          ผูอํานวยการ 
หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานและรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
ภาควิชา จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 
          ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาราชการแทนตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงก็ได แตตองไม
เกินหกเดือน
 
          มาตรา 38  วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา กรรมการประจํา
วิทยาเขตซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากคณาจารยประจําในวิทยาเขต และกรรมการประจําคณะซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารย
ประจําในคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
          มาตรา 39  เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในบัณฑิตวิทยาลัยคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย และภาควิชา หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ
การดําเนินการอื่นที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิได
หามเรื่องการมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาปฏิบัตราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของ
หนวยงานนั้นก็ได

ิ

          ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
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          มาตรา 40  ใหผูปฏิบัติราชการแทนหรือผูรักษาราชการแทนตามมาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 
33 และมาตรา 35 มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
          ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาที่อยางใด ใหผูปฏิบัติราชการแทนหรือผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนดวย แลวแตกรณี
 

หมวด 3 
ตําแหนงทางวิชาการ

––––––––––––– 
 

มาตรา 41  คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการดังนี้          
          (1) ศาสตราจารย
          (2) รองศาสตราจารย
          (3) ผูชวยศาสตราจารย
          (4) อาจารย
          คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 42  ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากผูที่มิได
เปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
          คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 43  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เปนรอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษได
          คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 44  ศาสตราจารยที่มีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษซึ่งพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิดและทํา
คุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
          คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงต้ังเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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หมวด 4
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

------------------- 
 

มาตรา 45  ปริญญามีสามชั้น คือ          
          เอก       เรียกวา    ดุษฎีบัณฑิต        ใชอักษรยอ ด.
          โท        เรียกวา    มหาบัณฑิต        ใชอักษรยอ ม.
          ตรี        เรียกวา    บัณฑิต           ใชอักษรยอ บ.
 

มาตรา 46  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย          
          การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
 

          มาตรา 47 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
 

          มาตรา 48 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร สําหรับ
สาขาวิชาใดได ดังนี้
          (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว
          (2) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
          (3) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
 
          มาตรา 49 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น 
ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา หรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได
          ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 50 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุย
ประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
          การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา
          ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
 
          มาตรา 51 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตได โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
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หมวด 5 
บทกําหนดโทษ

-------- 
 
          มาตรา 52  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตของ
มหาวิทยาลัยโดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือตําแหนงของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใชหรือมีวิทย
ฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 
บทเฉพาะกาล 

-------- 
 
          มาตรา 53  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง เงินงบประมาณ และรายไดของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับราชการของวิทยาเขตภาคใตและ
สถาบันทักษิณคดีศึกษาไปเปนของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัตินี้
 
          มาตรา 54  คณะ กองธุรการวิทยาเขต และสวนราชการอื่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต และสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 ซึ่งมีอยูในวันที่พระราช-บัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ใหคงอยูตอไปจนกวาจะไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้
 
          มาตรา 55  ใหรองอธิการบดีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตภาคใต อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณจนกวาจะ
มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีขึ้นใหมตามมาตรา 18 ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
 
          มาตรา 56  ในระยะเริ่มแรก ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยเปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวาราชการ
จังหวัดสงขลา ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต จํานวนไมเกินสี่คน
ตามที่รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งอีกจํานวนสามคนเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณเปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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          มาตรา 57  ใหรองคณบดี รองผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต ซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชา
จนกวาจะไดมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชาตามพระราช-บัญญัตินี้ แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
          ใหผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
 
          มาตรา 58  การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชา ใหนับวาระการดํารง
ตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก
 
          มาตรา 59  ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารยประจํา ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต และสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนศาสตราจารยประจํา ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรืออาจารย ประจําตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
          ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต และสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนอาจารยพิเศษตอไปตาม   พระราชบัญญัตินี้จนครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง
 
          มาตรา 60  ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศทบวง มหาวิทยาลัย ระเบียบ และขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ระเบียบ และขอบังคับซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2517 ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช
บังคับโดยอนุโลม
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปะอาชา 
นายกรัฐมนตรี
 
 
--------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
ภาคใต ประสบปญหาความไมคลองตัวเกี่ยวกับการจัดโครงสราง การกําหนดนโยบาย การงบประมาณ   และการบริหารดานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถพัฒนาและขยายสาขาวิชาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงภาคใตและความตองการดาน
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