
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 

พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-------------------- 
๑. ความมุ่งหมาย และเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ              

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย 

ดังนี้  

 ๑.๑ เพื่อใหม้ีการบริหารงานที่อสิระ และมีความคล่องตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ

ที่เป็นส่วนราชการ 

  ๑.๒ เพื่อดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การใหก้ารศกึษาทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพชั ้นสูง อันจะเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                    

สำหรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมแบบยั่งยืนให้จังหวัดพะเยา จังหวัดใกล้เคียง

และประเทศชาติ  

  ๑.๓ เพื่อการมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของประชาชนผู ้ด้อย โอกาส เพื ่อธำรงไว้ 

ซึ่งประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตล้านนา อันจะเป็นการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และเป็นแหล่งวิชาการรองรับการพัฒนาภูมิภาคนี้ 

๒. ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

**หมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตามมาตรา ๑๖ ได้กำหนดให้บัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง  

และมติของคณะรัฐมนตรีใดที ่ใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บ ังคับ อ้างถึง 

“กระทรวงศึกษาธิการ” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”  

หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที ่ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเกี่ยวกับการอุดมศึกษา  

หรอืการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั ้นอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 
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๓. การบังคับใช้กฎหมาย 

 พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยให้มีผลใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คือ วันที่                    

๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. สาระสำคัญของกฎหมาย 

 (๑) โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๗) 

 (๑.๑) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

 (๑.๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

 (๑.๓) ส่วนงานวิชาการ  

 (๑.๔) ส่วนงานอื่น 

 (๒) วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๖ และมาตรา ๑๓) 

  (๒.๑ ) มหาว ิทยาล ัยเป ็นสถานศ ึกษาทางว ิชาการและว ิชาช ีพช ั ้นสูง                             

โดยมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง                       

ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน                   

และทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 (๒.๒) มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที ่กระทำการต่าง  ๆ เพื ่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้อำนาจและหน้าที่รวมถึง 

  (๒.๒.๑) ทำนิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยส์ิน

ทางปัญญาหรอืมีทรัพยสิทธิ  ต่าง ๆ ในทรัพย์สิน และจำหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มผีูอุ้ดหนุนหรอือุทิศให้ 

  (๒.๒.๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการ

ในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนัน้ 

  (๒.๒.๓) กำหนดค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ

และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

  (๒.๒.๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื ่นทั ้งของรัฐและของเอกชน  หรือ                      

กับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการ                              

ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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 (๒.๒.๕) กู ้ยืมเงินและให้กู ้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือ

ทรัพย์สินและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั ้งนี ้ เพื ่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์                     

ของมหาวิทยาลัย และการกู้ยืมเงนิ การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนหรอืการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจำนวนเงิน

เกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

 (๒.๒.๖) จัดใหม้ีทุนการศกึษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 

 (๒.๒.๗) นำผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ 

 (๒.๒.๘) ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์                   

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั ้งที ่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็น

ทรัพย์สินอื่น 

 (๒.๒.๙) จัดตัง้หรอืร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตัง้องค์กรที่เป็นนิติบุคคล                

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัย 

 (๓) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๑๙ – ๓๙) 

 (๓.๑) ใหม้ีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

 (๓.๑.๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

 (๓.๑.๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี ่คน                     

ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (๓.๑.๓) อธิการบดี 

 (๓.๑.๔ ) ประธานกรรมการส ่งเสร ิมก ิจการมหาว ิทยาล ัยและ

ประธานสภาพนักงาน 

 (๓.๑.๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสองคน  ซึ ่งเลือกจาก

คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๒) ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที ่ควบคุมดูแลกิจการทั ่วไป                  

ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ และให้มอีำนาจและหน้าที ่ดังนี ้

  (๓.๒.๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๒.๒) ออกข้อบังค ับ ระเบ ียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย                              

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหส้่วนงานใดในมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
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 (๓.๒.๓) อน ุม ัต ิการให ้ปร ิญญา  ประกาศนียบ ัตรบ ัณฑิตช ั ้นสูง 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศกึษาช้ันสูงหรอืสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัตกิารให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ 

 (๓.๒.๔) อนุมัติการจัดตั ้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน รวมทั ้ง                      

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

 (๓.๒.๕) อนุมัตกิารรับเข้าสมทบ การจัดการศกึษาร่วม หรอืการยกเลิก

การสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

 (๓.๒.๖) อนุมัตหิลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง 

การยุบรวมหรอืการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

 (๓.๒.๗) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  

อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ  

 (๓.๒.๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

และหัวหน้าส่วนงานอื่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

 (๓.๒.๙) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสรมิ

กิจการมหาวิทยาลัย 

 (๓.๒.๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๒.๑๑) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้ง

องค์กรที่เป็นนิติบุคคล 

 (๓.๒.๑๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหาร

การเงนิ การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๒.๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๒.๑๔) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณี             

ที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง 

 (๓.๒.๑๕) แต่งตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 (๓.๒.๑๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี                  

และหัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา ๗ 
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 (๓.๒.๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุ

ให้เป็นหนา้ที่ของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

 (๓.๓) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย  

 (๓.๓.๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี 

 (๓.๓.๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา ๗ และประธานสภาพนักงาน 

 (๓.๓.๓) ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

 (๓.๔) อำนาจและหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 (๓.๔.๑) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร

กิจการของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๒) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๓) ให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร

การเงนิ การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษา การเปิดสอน 

และการวัดผลการศกึษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๕ ) เสนอการให ้ปร ิญญา  ประกาศน ียบ ัตรบ ัณฑิตช ั ้นสูง 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนยีบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๖) เสนอการจัดตั ้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน รวมทั้ง

เสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๗) พ ิจารณาให้ความเห ็นเก ี ่ยวกับการร ับเข ้าสมทบหร ือ 

การยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่นเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย 

 (๓.๔.๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี ่ยวกับการแต่งตั ้งและถอดถอน

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่ น                 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๙) พิจารณาให้ความเห็นเกี ่ยวกับการแต่งตั ้งและถอดถอน

หัวหนา้หน่วยงานภายในของส่วนงาน 
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 (๓.๔.๑๐) จัดหาวิธีการอันจะทำให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคมการริเริ่ม การปรับแปลง การถ่ายทอดและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการอนุร ักษ ์ส ิ ่งแวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๑๑) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ

การบริหารของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๑๒) แต่งตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 (๓.๔.๑๓) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 

 (๓.๕ ) ให ้ม ีคณะกรรมการส ่ง เสร ิมก ิจการมหาว ิทยาล ัยคณะหน ึ่ ง                                 

โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน

กิจการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง                 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (๓.๖) ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง โดยมีอำนาจและ

หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออก

จากงาน หรือผู ้ร ้องทุกข์ได้ร ับความเดือดร้อนเนื ่องจากผู ้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที ่โดย                   

ไม่ถูกต้อง ฝ่าฝนืกฎหมายหรอืไม่เป็นธรรม 

 (๓.๗) ให้ม ีสภาพนักงานเพื ่อทำหน้าท ี ่ ให ้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ  

ต่ออธิการบดีเกี ่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ                   

และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 (๓.๘ ) ให ้ม ี อธ ิการบด ี เป ็ นผ ู ้ บ ั งค ับบ ัญชาส ู งส ุด  และร ับผ ิดชอบ                          

การบริหารงานในกิจการของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือ                 

จะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  เพื่อทำหน้าที่   

และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

 (๓.๙) ให้มหีัวหนา้ส่วนงานวิชาการ และหัวหนา้ส่วนงานอื่น เป็นผูบ้ังคับบัญชา

และรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และให้มีคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ มีอำนาจและหน้าที่

บริหารส่วนงานนั ้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด                        

เพื่อทำหนา้ที่และรับผดิชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 
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 (๔) การประกันคุณภาพและการประเมินของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๔๐ – ๔๓) 

 (๔.๑) ให้มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 (๔.๒) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย                

และการประเมนิส่วนงานวิชาการโดยผูป้ระเมินอิสระ และต้องประเมินทุกสี่ปี โดยคำนึงถึงคุณภาพ 

ทางวิชาการ ความประหยัด การลดความซ้ำซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสำคัญ 

 (๔.๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนและ

การวัดผลตามหลักสูตรโดยผู้ประเมินอิสระ และให้มีการประเมินทุกห้าปี โดยคำนึงถึงคุณภาพ 

ทางวิชาการ ความประหยัด การลดความซ้ำซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสำคัญ 

 (๕) การบัญชีและการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๔๔ – ๔๙) 

 (๕.๑) ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้                      

และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น  ๆ และให้มี                

การตรวจสอบบัญชภีายในเป็นประจำ 

 (๕.๒) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ

บัญชขีองมหาวิทยาลัยภายในเก้าสบิวันนับแต่วันสิน้ปีบัญชี 

 (๕.๓ ) ให ้สำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินหร ือบ ุคคลภายนอกซ ึ่ ง 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุก

รอบปีบัญชี 

 (๖) การกำกับและการดูแลของมหาวิทยาลัย 

 (๖.๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมมีอำนาจและหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีท ี ่ เก ี ่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

 (๖.๒) ในกรณีที ่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย             

ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว               

ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามคำวนิิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
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 (๗) ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 (๗.๑) คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  

(๗.๑.๑)  ศาสตราจารย์ 

(๗.๑.๒)  รองศาสตราจารย์ 

(๗.๑.๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(๗.๑.๔)  อาจารย์ 

 (๗.๒ ) บ ุคคลใดได ้ร ับพระกร ุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั ้งให ้ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านาม  เพื่อแสดง 

วิทยฐานะได้ตลอดไป โดยการใชค้ำนำหนา้นามให้ใชอ้ักษรย่อ ดังนี้  

(๗.๒.๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 

(๗.๒.๒) ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ใช้อักษรย่อ ศ.(เกียรตคิุณ) 

(๗.๒.๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ) 

(๗.๒.๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 

(๗.๒.๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.(พิเศษ) 

(๗.๒.๖) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 

(๗.๒.๗) ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ) 

 (๘) ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๕๗ – ๖๔) 

 (๘.๑) ปริญญามีสามช้ัน คือ  

 (๘.๑.๑) ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 

(๘.๑.๒) ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑติ ใช้อักษรย่อ ม. 

 (๘.๑.๓) ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑติ ใช้อักษรย่อ บ. 

 (๘.๒.๔ ) มหาว ิทยาล ัยม ีอำนาจให ้ปร ิญญา  อน ุปร ิญญา  หร ือ

ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั ้นสูงหรือสถาบันอื่นใน

ประเทศหรือต่างประเทศหรอืขององค์การระหว่างประเทศ  

 (๘.๒) สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกำหนดใหผู้้สำเร็จการศกึษาช้ัน

ปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับสองได้  
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 (๘.๓) สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกำหนดให้มีประกาศนียบัตร                 

ช้ันต่าง ๆ และอนุปริญญาได้  

 (๘.๔) มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย        

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย                                    

ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในขณะดำรงตำแหน่งนัน้ไม่ได้ 

 (๘.๕) มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มว ิทยฐานะ                                       

เป ็นเคร ื ่องหมายแสดงว ิทยฐานะของผ ู ้ ได ้ร ับปร ิญญา  ประกาศน ียบ ัตรบ ัณฑิตช ั ้นสูง 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกำหนดให้มีครุยประจำตำแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่ง

อธิการบดี หรอืครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยได้ 

  (๘.๖) มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีตรา  เครื ่องหมาย หรือสัญลักษณ์                 

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ 

 (๘.๗) มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่ง

กายของนิสติและพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

 (๙) บทกำหนดโทษ 

 (๙.๑) ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว 

โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มีสิทธิ 

ถ้าได้กระทำเพื่อใหบุ้คคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้ หรอืมีวทิยฐานะหรอืตำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรอืปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรอืทั้งจำทั้งปรับ 

 (๙.๒) ผู ้ใดปลอมหรือทำเลียนแบบซึ ่งตรา เครื ่องหมาย หรือสัญลักษณ์                    

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทำเป็นสีใด  หรือทำด้วยวิธีใด ๆ ใช้ตรา 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งทำ

เลียนแบบ หรือใช้ หรือทำให้ปรากฏซึ ่งตรา เครื ่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                 

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจำทั้งปรับ 


