
 ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
(เรียงมาตรา) 

*************** 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ  ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. ....” 

   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....” 

   มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. ….” 

 

   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

   มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

    

   มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
   (๑) พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   (๒) พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยันเรศวร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
   (๑) พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

มาตรา  ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 (๒) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน
มหาวิทยาลยันเรศวร 
   “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน
มหาวิทยาลยั ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ซึ่งปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยั พนักงานราชการและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลยั 
   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ์
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์
   “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
   “สภาคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน” 
หมายความว่า สภาคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

   มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 “สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า 
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



   “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า 
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ซึ่ง
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และพนักงานหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลยั 
   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ  ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตาม
พระราชบัญญัตินี้และเป็นนิติบุคคล 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์มีฐานะเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เปน็ส่วนราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดิน   
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

   มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตาม
พระราชบัญญัตินี้และเป็นนิติบุคคล 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์มีฐานะเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เปน็ส่วนราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดิน  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น 

   ม าต ร า  ๕   ให้ มห า วิ ทย าลั ย มหาส า รค ามตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็น
นิติบุคคล 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีฐานะเป็นหน่วยงาน
ในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอืน่ 

 

   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

   มาตรา ๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

   มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
 

    



หมวด ๑  
หมวดทั่วไป 

หมวด ๑  
หมวดทั่วไป 

หมวด ๑  
หมวดทั่วไป 

 

   มาตรา ๗ การจัดการการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
   (๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับโลกได้ 
   (๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
ปัญญา ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   (๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้าน
การอุดมศึกษาและต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับ ท่ีต่ า
กว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวม ท้ังส่งเสริมให้มี
การศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของ
บุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 
   ในการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีและอ านาจ 
ดังต่อไปน้ี 
   (๑) การจัดการศึกษา 
   (๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
   (๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
   (๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๕) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้
ความรู้และและความช านาญในการปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา
และส่งเสรมิงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปญัญา 
เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอยา่งสันติและมีดลุยภาพ มี
ส่วนร่วมกับสังคมในการทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา สืบสานและสร้างเสรมิภูมิปญัญาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรูคู้่คุณธรรม และหลักใน
การให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา 

   มาตรา ๗ การจัดการมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
   (๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญตาม
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับโลกได้ 
   (๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
ปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   (๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผน
ด้านการอุดมศึกษาและต้องเช่ือมโยงกับการศึกษาในระดับ 
ที่ต่ ากว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวม ทั้ง
ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 
   มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การจัดการศึกษา 
   (๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
   (๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
   (๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๕) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 



 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 
   มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยูภ่ายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้งครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลยัต้องไดร้ับ
การคุ้มครองและประโยชนต์อบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด
ไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

   มาตรา ๘ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลยัต้องได้รับ
การคุ้มครองและประโยชนต์อบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด
ไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

   มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 

   มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ ใน
การจัดการอุดมศึกษา ต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี ้
   (๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
   (๒) หลักเสรภีาพทางวิชาการ 
   (๓) หลักความเป็นอิสระ 
   (๔) หลักความเสนอภาค 
   (๕) หลักธรรมาภิบาล 

   มาตรา ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ ให้
ก าหนดภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี ้
   (๑) ผลิตบณัฑิตให้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
และทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตผุล มคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีความใฝ่เรียน 
   (๒) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสรมิและให้บริการทาง
วิชาการที่บูรณาการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการกีฬา โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่ม
ประชาชนท่ัวไป เพื่อพัฒนาสู่สากล 
   (๓) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพท้ังระดับต่ ากว่า
ปริญญาและระดับปรญิญา 
   (๔) สร้างหรือพัฒนาองค์ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และน า
ความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและ
ภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจัย การประยุกต์และ
บูรณาการภมูิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง มีสันตสิุขและยั่งยืน 
   (๕) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง 

   มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 
 (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 (๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 (๓) ความมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
 (๔) ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่ือมโยงกับ
ชุมชน หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 (๕) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    (๖) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 

 



   (๖) ให้บริการทางวชิาการและวชิาชีพ ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ทางสื่อเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการผลติและบริการชุมชน สังคม และ
ประเทศ ตลอดจนการชี้น าทางเลอืกที่ดีแก่ชุมชนและ
สังคม 
   (๗) ทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสรมิและสนับสนุน
การกีฬาและนันทนาการ 
   (๘) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการกับสถาบัน
และหน่วยงานอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   (๙) จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยและประเทศใกลเ้คียงเป็นส าคัญ 

-    มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้ใดเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรอืชะลอการศึกษาของ
นักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง
แท้จริง เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่
มหาวิทยาลยัมิได ้
   การส่งเสรมิให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และหลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใด
ขาดแคลนทุนทรัพย์อยา่งแท้จริง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สภามหาวิทยาลยัก าหนด 

-  

   มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี ้
   (๑) ส านัก 
   (๒) คณะ 
   (๓) วิทยาลัย 
   (๔) สถาบัน 

   มาตรา ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้  
   (๑) ส านักงานอธิการบดี 
   (๒) คณะ 
   (๓) สถาบัน 
   (๔) ส านัก 
   (๕) วิทยาลัย 

   มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปน้ี  
 (๑) ส านัก 
 (๒) คณะ 
 (๓) วิทยาลัย  
 (๔) สถาบัน  

 



   มหาวิทยาลัยอาจให้มสี่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันเพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ อีกได ้
 

   มหาวิทยาลัยอาจให้มสี่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ใน
มาตรา ๗ อีกได ้
ส านักงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนงานเป็นกอง หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 
   คณะ อาจแบ่งส่วนงานเป็นส านกังานคณบดี สาขาวิชา 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา 
   สถาบัน ส านัก วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วนงานเป็น
ส านักงานผู้อ านวยการ สาขาวิชา หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
   ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ กอง หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง อาจ
แบ่งส่วนงานเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก 

 มหาวิทยาลยัอาจให้มสี่วนงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก คณะ วิทยาลัย สถาบันเพื่อ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อีกได ้

   มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การ
ยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใน
กรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้ก าหนดฐานะและ
ภาระหน้าที่ของส่วนงานด้วย 
   การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้
ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
   การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ต้องค านึง 
ถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มคา่ของการใช้งบประมาณ 
การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารเป็นส าคญั 

   มาตรา ๑๒ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การ
ยุบและการแบ่งส่วนงานตามมาตรา ๑๑ ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและในกรณีการจัดตั้งและการรวบส่วนงานให้
ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 
   การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามมาตรา ๑๑ ให้ท า
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

   มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การ
ยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใน
กรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงานให้ก าหนดฐานะและ
ภาระหน้าที่ของส่วนงานด้วย 
            การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตาม
มาตรา ๙  ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 
 

 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗  
มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้า
สมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
   การรับ เข้ าสมทบหรื อการยกเลิ กการสมทบซึ่ ง
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
   การควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๑๓ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗  
มหาวิทยาลัยจะรับสถานการศึกษาชั้นสูงเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันสมทบนั้นได้ 
   การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาน
การศึกษาช้ันสูงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
   การควบคุมสถานการศึกษาช้ันสูงที่เข้าสมทบใน
มหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
มหาวิทยาลั ยอาจรับสถาบันการศึ กษา ช้ันสู งหรือ
สถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจ
ให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใด
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
           การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่ง
สถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 การควบคมุสถาบันการศึกษาช้ันสงูหรือ
สถาบันวิจัยอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

   มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้  โดยในการ
จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหน่ึงชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นน้ันแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาได้   
   การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรค
หน่ึง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
   การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

    มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่วมกับ สถาบันการศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศได้ และมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดร่วมกับ
สถาบันการศึกษาช้ันสูงนั้น แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้   
               การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัด
การศึ กษาตามวรรคหนึ่ ง  ให้ท า เป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับ
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

   มาตรา ๘ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

   มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใตบ้ังคบั
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 

 

   มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจกระท า
การต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ หน้าที่
และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
   (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า 
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน หรือท า
นิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีสิทธิใช้
ประโยชน์ มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิ
ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่าย
ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจน
รับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้  
   การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๗ ที่มี วัตถุประสงค์ ให้ จ าหน่ายหรื อ
แลกเปลี่ยนได้ 
   (๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 
   มาตรา ๑๔ (ต่อ)   

   มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจ
หน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
   (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า 
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน หรือ
ท านิ ติ ก ร รม ใด  ๆ  เพื่ อประ โยชน์ แก่ กิ จการของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง   
มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน หรืออุทิศให ้
     การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๖ ที่มี วัตถุประสงค์ ให้ จ าหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนได้ 
   (๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

   มาตรา ๑๔  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจกระท า
การต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗  หน้าที่
และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
   (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า 
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท า
นิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง
หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ
จ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให ้
    การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๖ ที่มี วัตถุประสงค์ ให้จ าหน่ายหรื อ
แลกเปลี่ยนได้ 
   (๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการให้การศึกษา วิจัย และบริการทางวิชาการ 
   (๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ 
และค่าบริการในการให้บริการ ภายในหน้าที่และอ านาจ

 



   (๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ 
และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับการนั้น 
   (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ใน
มาตรา ๗ 
   (๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วม
ลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  
    การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงิน
เกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน 
   (๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดย
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
   (๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ
ค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับการนั้น 
   (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ 
  (๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วม
ลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  
    การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงิน
เกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน 
   (๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดย
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
   (๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 
   (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
   (๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วม
ลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  
   การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงิน
เกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน 
   (๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดย
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   (๗) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
   (๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
   (๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่
เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล



    (๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
   (๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่
เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล
หรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง
กับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไป
เผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  
  หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ข้ อบั ง คั บ  ร ะ เ บี ยบ  และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

    (๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
   (๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่
เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล
หรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่ เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการ
ค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมลงทุนกับนิติ
บุคคลที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของโลก เพื่อน าเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
 

หรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง
กับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไป
เผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  (๑๒) อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนีต้่อไป 
   (๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๘๒ 
   (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
   (๓) เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศใหแ้กมหาวิทยาลัย 
   (๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และ
รายไดหรือผลประโยชน จากกองทุนดังกล่าว 
   (๕) คาธรรมเนียม ค่าบ ารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ 
ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
    (๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (๗) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใช้ที่ราชพสัดุ 
หรื อจั ดหาประ โยชน ในที่ ร าชพัสดุ  ทรั พย์ สิ น  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน  
รวมถึงท่ีดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 
   (๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายป ี
   (๒) เงินหรือทรัพย์สินซ่ึงมีผูอุ้ทิศให้แกมหาวิทยาลัย 
   (๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และ
รายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกล่าว 
  (๔) คาธรรมเนียม ค่าบ ารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และ
ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นท่ีมหาวิทยาลัยเรียก
เก็บตามหน้าที่และอ านาจหรือที่ได้จากสัญญา     ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)  
   (๕) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนหรือการร่วม
ลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใช้ ท่ีราชพัสดุ 
หรือจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ทรัพย์สิน ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน  รวมถึงท่ีดินท่ีเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๑๕  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๗๗ 
 (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็น
รายปี 
 (๓ )  เ งินหรื อทรัพย์ สิ นซึ่ งมี ผู้ อุ ทิ ศ ให้แก่
มหาวิทยาลัย 
 (๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้น และรายได้หรอืผลประโยชน์ จากกองทุนดังกล่าว 
 (๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ย
ปรับ ค่ าบริการต่าง  ๆ และเ งินหรือทรัพย์สินอื่นที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จาก
สัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ล งทุ นหรื อก ารร่ วมล งทุนและจ ากทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัย 

 



   (๘) รายไดหรือผลประโยชนอย่างอื่น 
   เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก
มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่ เพียงพอส าหรับ
ค่ า ใ ช้จ่ ายในการด า เนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่มีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหา วิทยาลัย เพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้น       น าได้  
   ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
   ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ เป็นรายได้ที่ ต้ องน าส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
หรือกฎหมายอื่น  
   ในกรณีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับ
ค่าใช้ จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย และค่าภาระ
ต่างๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจาก
แหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติม
ให้แก่มหาวิทยาลัยตามจ านวนท่ีจ าเป็น 
 

   (๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใช้ ท่ีราชพัสดุ 
หรือจัดหาประโยชนใน ท่ีราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง 
ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน  
   (๗) รายไดหรือผลประโยชนอย่างอื่น 
   เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๒) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก
มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และในการ
พัฒนาการอุ ดม ศึกษา ท่ีมีอยู่ ในความรับผิ ดชอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าได้  
   ในกรณีท่ีรัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อ เป็น
ค่าใชจ้่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
   ในกรณีท่ีรัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อ เป็น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
   ราย ได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ เป็นรายได้ ท่ีต้ อ งน าส่ ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือ
กฎหมายอื่น  
   ในกรณีรายได้ตามวรรคหน่ึงมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่า
ใช้ จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย และค่าภาระต่างๆ 
ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่น
ได้  รั ฐบาลพึงจัดสรรเงิ นอุดหนุน ท่ัวไปเพิ่ ม เติม ให้แก่
มหาวิทยาลัยตามจ านวนท่ีจ าเป็น 

 (๗) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้
ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ทรัพย์สิน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์  
รวมถึงท่ีดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 (๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึง
จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอ
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่มีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้น       น าได้  
 ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่
ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสั ดส่วน
เดียวกัน เพื่ อ เป็นค่า ใ ช้จ่ ายดั งกล่าวให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย 
 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรฐั 
หรือกฎหมายอื่น  
 ในกรณีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่
เพี ย งพอส าหรั บค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการด า เนิ นการของ
มหาวิทยาลัย และค่าภาระต่างๆ ที่ เหมาะสม และ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตาม
จ านวนที่จ าเป็น 

 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยท์ี่มหาวิทยาลัยไดมา
โดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือไดมา
โดยทางอื่น ไมถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได
มาโดยมีผู้อทุิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไมถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้
เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๑๖  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัย
ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา โดยการซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยทางอื่นไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 

 

   มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ ใ ช้ เพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ  และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  
   บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการ
ครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

   มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ ใ ช้เพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  
   บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการ
ครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

   มาตรา ๑๗  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ ใ ช้เพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทาง
ปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 
 

 

   มาตรา ๑๙  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหา 
วิทยาลัยตามมาตรา ๗  
    เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้อง
จัดการตามเ ง่ือนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้  แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้อุทิศหรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือ
ทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหา 
วิทยาลัยตามมาตรา ๗  
    เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้อง
จัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือ
ทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

   มาตรา  ๑๘  บรรดาราย ได้ และทรัพย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  
 เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
ต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาท 
หรื อทาย าท ไม่ ป ร ากฏต้ อ ง ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ า กสภา
มหาวิทยาลัย 

 



     มาตรา ๑๙  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนิสิตซึ่งขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จ
ปริญญาตรี 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
หมวด ๒  การด าเนินการ 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
 

   มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้ง 
   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ 
อธิ ก า รบดี  ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลั ย 
ประธานสภาพนักงานสายสนับสนุน และประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสามคน  
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
   (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสามคน  
ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
   (๕) กรรมการและเลขานุการ จ านวนหนึ่งคน  ซึ่ง
อธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
   (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน      
เก้าคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอก ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย

   มาตรา ๑๙ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้ง 
   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง จ านวน      
สี่คน  ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน และผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
จ านวนสองคน 
   (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสามคน  
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วน
งาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
   (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสามคน  
ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและ
มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) 
   (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาตามรายช่ือที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ จ านวน
หนึ่งคน  
   (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน      
สิบเอ็ดคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

   มาตรา ๒๐  ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  
 (๒ )  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย
ต าแหน่ง จ านวนสามคน  ได้แก่ อธิการบดี ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภา
บุคลากร 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสอง
คน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัย  
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสอง
คน  ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งท าหน้าท่ีสอน
หรือวิจัยจ านวนหนึ่งคน และพนักงานมหาวิทยาลัยอื่น
จ านวนหนึ่งคน  
 ( ๕ )  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบสองคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตาม
ค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔)  
 ( ๖ )  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร สภา
มหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี 

 



ไมอาจปฏิบัติหน้าที่ได หรือเมื่อไมมีผู้ด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย 
   ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
หลักเกณฑ์ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ให้สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ราย ช่ือที่ ส านั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยีเสนอ จ านวนหนึ่งคน 
    หลักเกณฑ์ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

(รวม ๒๑ คน) 

จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามค าแหนะน าของ
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม(๒) (๓) (๔) และ (๕) ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวฒุิ
ใ น ด้ า น ก ฎ ห ม า ย  ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
การงบประมาณและการเงิน การพยาบาล การแพทย์ 
การอาชีวศึกษา พลังงานสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ และ
อิสลามศึกษา  อย่ า งน้อยด้ านละหนึ่ งคน ให้ สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่ งมิ ใช่
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย เป็น เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
   ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติ
หน้าที่ ได  หรือเมื่อไม มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บิหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(รวม ๒๓ คน) 

   ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้ าที่ ไ ด้  หรื อ เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ด า ร งต าแหน่ งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ งผู้ ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 
(รวม ๒๑ คน) 

 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระด ารงต าแหน่งสองปี 
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม ๒๐ (๓) และ (๔)  มี
วาระสองปี อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัในประเภทนั้น 
   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
   (๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (๖) สภามหาวิทยาลัยมมีติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเพราะมคีวาม
ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหนา้ที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 
   (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 
   ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วย เหตุใดและยังมิได้
ด า เนินการให้ ได้มาซึ่ งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ

   มาตรา ๒๐  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหรือ อาจได้รับเลือกหรือได้รับ
เลือกตั้งใหม่อีกได้ 
   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติของการนายกสภาสภามหาวิทยาลยั
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
   (๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 
   (๕) สภามหาวิทยาลัยมมีติให้ออกเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหนา้ที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 
   (๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (๗) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
    การพ้นต าแหน่งตาม (๕) และ (๖) ต้องเป็นไปตามมติ
สองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมี
อยู่ 
    ในกรณีทีต่ าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยัง

   มาตรา ๒๑  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒)  (๕) และ (๖) มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
ฯ แต่งตั้งหรือ อาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๒๓ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
   (๔ )  ขาดคุณสมบั ติ ของการ เป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
   (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗ )  เป็นคนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
   ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วย เหตุใดและยังมิได้
ด า เนินการให้ ได้มาซึ่ งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน ต าแหน่งที่ว่าง ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่ 
   ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม มาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจาก

 



กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้
ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการ
ด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเกาสิบวันจะไม่ด าเนินการ
ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้น
ใหม่  ใ ห้ น า ยกสภามหา วิ ทยาลั ย  ก ร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะ
ได ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า  ฯ แต่ งตั้ งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
ทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่แลว 

มิไดด้ าเนินการให้ไดม้าซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ ให้สภา
มหาวิทยาลยัประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู ่
    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตาม มาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้
ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผูน้ั้นอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถาวาระการ
ด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเกาสิบวันจะไม่ด าเนินการ
ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได ้
    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมไิด้
ด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลยั หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะไดมี
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ใหม่แลว 
   ให้มีการด าเนินการให้ไดม้าซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกหรือเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน
แล้วให้ผู้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งหรือได้รับ
เลือกหรือได้รับเลือกตั้ง อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนก็ได้ 
   ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
เลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ 
ให้นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า  ฯ แต่ งตั้ งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือก หรือเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 
 

 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๒๓  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ี
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจ
หน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
   (๑) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 
   (๒) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสร้าง 
พัฒนา ประมวล และประยุกต์องคค์วามรทูั้งมวล รวม
ตลอดทั้งนโยบายในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั 
   (๓) ออกข้อบังคบัระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลยั เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยั และอาจมอบหมายใหม้หาวิทยาลยัหรือส่วน
งานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกขอ้บังคับ ระเบียบ และ
ประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรือ่ง ๆ ไปก็ได ้
   (๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (๕) ก าหนดกรอบอัตราก าลัง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและ
ประโยชน์อย่างอ่ืน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเงินอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องส าหรับต าแหน่งดังกล่าว ท้ัง
งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ 

   มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมหีน้าท่ีและอ านาจ
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย หน้าท่ีและ
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
   (๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์
   (๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลยั เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยั และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดใน
มหาวิทยาลยัเป็นผู้วางระเบยีบ ออกข้อบังคับและ
ประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรือ่ง ๆ ไปก็ได  
   (๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยบุเลิกส่วน
งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๑ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนงานในส่วนงานดังกล่าว 
   (๔) การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา 
   (๕) อนุมัติการรับสถานศึกษาช้ันสูงเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลยัหรือยกเลิกการสมทบ 
   (๖) อนุมัติใหป้ริญญา ประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
รวมทั้งอนุมัติการใหป้ริญญากิตตมิศักดิ์  
   (๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา      

   มาตรา ๒๒  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจ
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย หน้าท่ีและ
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
  (๑) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการสร้าง 
พัฒนา ประมวล และประยุกต์ องค์ความรู้ทั้งมวล รวม
ตลอดทั้งนโยบายในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 
  (๓) ออกระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของ
มหาวิทยาลยั และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดใน
มหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกระเบยีบและข้อบังคับส าหรับส่วน
งานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปกไ็ด ้
  (๔) อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ  
  (๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่ง หรือการปรับปรุง
หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว 
  (๖) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
หรือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น  
  (๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจน
ก าหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว หรือยกเลิกนิติบุคคล 
  (๘) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้ง
การปรับปรุง ยุบรวม หรือ ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

 



   (๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ และการจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการ
ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว 
(๗) อนุมัติการจดัตั้งหรือร่วมกับบคุคลอื่นในการจดัตั้ง
องค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล 
   (๘) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจดัหารายได้ 
จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
   (๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กูย้ืมเงิน การถือหุ้น การ
เข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 
   (๑๐) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณ
ราจ่ายของมหาวิทยาลัย อนุมัติการรับเข้าสมทบ การ
จัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น 
การอนุมัติหลักสตูรการศึกษาและการเปิดสอนรวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
   (๑๑) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎี
บัณฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑติมหาบัณฑติ  
ประกาศนียบตัรบณัฑติ อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
ทั้งของมหาวิทยาลัยและทีม่หาวิทยาลัยจดัการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติให้
ปริญญากิตตมิศักดิ ์
   (๑๒) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ 
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๒๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

๑๙ (๕)  อธิการบดี ศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย์
พิเศษ 
   (๘) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ 
ศาสตราจารย์คลินิก ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ         ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์เศษ 
   (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๑๑ 
   (๑๐) ก ากับมาตรฐานการศึกษา และประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
   (๑๑) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๑๑ 
 
   (๑๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (๑๓) วางระเบียบและออกข้อบงัคับเกี่ยวกับการระดม
ทุนและทรัพยากร ส่งเสริมการจัดตั้ง และการบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หรือการลงทุน
หรือร่วมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 
   (๑๔) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลยั 
   (๑๕) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
(๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
หรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเรื่องหนึ่งเรื่อง

  ( ๙ )  อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห้ ป ริ ญ ญ า  อ นุ ป ริ ญ ญ า  แ ล ะ 
ประกาศนียบัตรช้ันหนึ่ง ช้ันใด รวมทั้งอนุมัติ การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ 
  (๑๐) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
ฯ แต่งตั้ งและพิจารณาถอดถอน        นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 
  (๑๑) แต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์พิ เศษ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
  (๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการวิชาการ 
ประธานกรรมการและกรรมการส่ ง เ สริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย 
  (๑๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  (๑๔) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา
รายได้จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
  (๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
  (๑๖ ) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
  (๑๗) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และ
เสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
  (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้



   (๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
   (๑๕) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคณุ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อื่น 
   (๑๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ 
   (๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยูใ่นอ านาจ
และหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท า
การแทน แล้วรายงานใหส้ภามหาวิทยาลัยทราบ 
   (๑๘) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และ
เสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรบัทราบ 
   (๑๙) สร้างเสรมิและตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๘ 
   (๒๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกีย่วกับกิจการของ 
มหาวิทยาลยัที่มิได้ระบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของส่วนงานใดหรือ
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

ใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่
ในหน้าท่ีและอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
    (๑๗) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลยัตามที่อธิการบดีเสนอ และ
มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบตัิอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
หน้าท่ีและอ านาจของสภามหาวิทยาลัยได ้
    (๑๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของ 
มหาวิทยาลยัที่มิได้ระบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของส่วนงานใดหรือ
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท า
การแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (๑๙) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การ
เข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน 
  (๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่
มิ ได้ ระบุ ให้ เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ ใด
โดยเฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภา
มหาวิ ทยาลั ย  ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บของสภา
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลั ย  ให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับของสภา
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

   มาตรา๓๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 
   (๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
   (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี หัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ
ประธานสภาคณาจารย์  และประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และจะแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

   มาตรา ๔๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานโดยต าแหน่ง 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้มีรองอธิการบดีคน
หนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวีการได้มา วาระการ
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง  แ ล ะ ก า ร พ้ น จ า ก ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
 (๒ )  กรรมการโดยต าแหน่ ง  ได้แก่  รอง
อธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙  
 (๓) ประธานสภาบุคลากร 
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจะ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

 

   มาตรา ๓๒  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
   (๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
   (๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
   (๓) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบ
เลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ และการจัดตั้ง การรวม การ
แบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๔) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี  

   มาตรา ๔๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
   (๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
   (๓) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบ
เลิกส่วนงานตามมาตรา ๑๑ และการจัดตั้ง การรวม การ
แบ่ง หรือการยุบเลิกส่วนงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๔) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี  

   มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มี
หน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้  
   (๑) เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
   (๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
   (๓) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบ
เลิกหน่วยงานตามมาตรา ๙ และการจัดตั้ง การรวม การ
แบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัย  

 



   (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
   การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

   (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
 

   ( ๔ )  พิ จ า รณาด า เ นิ นก า ร เ กี่ ย วกั บก า รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
อธิการบดี  
   (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลั ยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
   การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๒๔  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
 
 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหนง และการพ้นจากต าแหน่งประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงานของ
สภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๒๔   ให้มี สภาวิชาการ ประกอบด้วย
ประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ     ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหนง และการพ้นจากต าแหน่งประธานสภา
วิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุม
และวิธีการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา  ๒๖   ให้ มี สภาวิ ช าการ  ประกอบด้ วย
ประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ         ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ 
ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 

   มาตรา ๒๕ สภาวิชาการ มีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี ้
   (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนางาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
   (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย  
   (๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่อง
เกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  

  มาตรา ๒๕ สภาวิชาการ มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังนี ้
   (๑) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูงต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๒) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่
สภามหาวิทยาลัย 
   (๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอน การรวม และ
การยกเลิกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  

   มาตรา ๒๗  สภาวิชาการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย และ
แผนพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
 (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 (๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลยั
ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 ( ๔ )  กลั่ น ก รอ งและ เ สนอแนะต่ อสภา
มหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิด

 



   (๔) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  
   (๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการ
สมทบกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นและการจัด
การศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
   (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ ในอ านาจและ
หน้าท่ีของสภาวิชาการ  
   (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

   (๔ )  ส่ ง เสริ มการ เรี ยนรู้ ร่ วมกันของคณาจารย์  
ผู้ช านาญการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูง 
   (๕) เสนอแนะนโยบายการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย 
   (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคล เพื่อ
กระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของคณะสภา
วิชาการ 
 
 

สอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา  
 (๕) เสนอแนะการรับเข้าสมทบหรือการยกเลกิ
การสมทบกับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
และการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ
ของคณะกรรมการวิชาการ  
 (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

   มาตรา ๒๖  ให้มีสภาคณาจารย ์ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภา
คณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๒๖   ให้มหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารย์   
ข้าราชการและพนักงาน  ประกอบด้วย ประธาน
คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานและกรรมการสภา
คณาจารย์  ข้าราชการ และพนักงาน ซึ่ งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ า  ข้ า ราชการและ พนักงานของ
มหาวิทยาลัย 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ ง  และการพ้นจากต าแหน่ งของ
ประธานสภาคณาจารย์  ข้าราชการและพนักงาน 
ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์ ข้าราชการและ
พนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

   มาตรา ๒๘  ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่ ง เ ลื อกตั้ งจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีด าเนินงานของสภาบุคลากร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

 



   มาตรา ๒๗  สภาคณาจารย์ มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลยัและ
อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
   (๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุง
เกียรติของคณาจารย์ 
   (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
คณาจารย์ประจ า ระหว่างคณาจารย์ประจ าด้วยกัน และ
ระหว่างคณาจารย์ประจ ากับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
   (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
 

   มาตรา ๒๗  สภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน 
มีหน้าทีแ่ละอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   (๑ )  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในกิจการของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย 
   (๒) หาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของ
สภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน 
   (๓) จัดประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน เพื่อ
พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและน าเสนอความ
คิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๔ )  ปฏิบั ติ หน้ าที่ อื่ นตามที่ อธิ การบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   มาตรา ๒๙  สภาบุคลากรมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง
ของมหาวิทยาลัย 
 (๒ )  ส่ ง เสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

 

   มาตรา ๒๘  ให้มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งเลือกกันเองจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ด าเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

มีสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน 
สภาเดียว 

มีสภาบุคลากร  สภาเดียว  

   มาตรา ๒๗  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลยัและ
อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 

มีสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน 
สภาเดียว 

มีสภาบุคลากร  สภาเดียว  



   (๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุง
เกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยด้วยกัน 
   (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
    มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย ประธานและ
กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย 
     จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินการของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานและ
กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย การศึกษาของชุมชนใน
ท้องถิ่นและสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
     จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

    มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
และกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มี
หน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุน การด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
 จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น จากต าแหน่ง 
การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 

     มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธานโดยต าแหน่งและให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการ 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเ นินงานของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

  



   มาตรา ๓๘  ให้มีอธิการบดีเป็นผู้คับบัญชาสูงสุด และ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรอง
อธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้  

   มาตรา ๒๘ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นผู้คับบัญชา
สูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมี
ทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

   มาตรา ๓๑ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้คับบัญชาสูงสุดและ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรอง
อธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้ 

 

   มาตรา ๓๙  อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ และตาม
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 
 
  รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
   ผู้ ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๒๙  อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ 
  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
   รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑  
   ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ 
 

   มาตรา ๓๒  อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ และตาม
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี  
 ผู้ ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 

 

   มาตรา ๔๐  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑๒) (๒) (๓) และ (๔)  
จะแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ซึ่งมิใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได 

-    มาตรา ๓๓  อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน จะแต่งตั้ง
จ า ก พนั ก ง า นมห าวิ ท ย าลั ย ห รื อ บุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้ 
 
 

 



   มาตรา ๔๑  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่อีก
ได แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ มิได 
 
   เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 

    มาตรา ๒๙  (ต่อ) วรรคสาม 
    อธิการบดีมีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่
จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
    มาตรา ๒๙  (ต่อ) ท้าย  
    เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 

   มาตรา ๓๔  อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่อีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้   
 เ มื่ ออธิ ก า รบดีพ้ นจากต าแหน่ ง ให้ ร อง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

 

   มาตรา ๔๑ วรรคท้าย  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ 
   (๔) เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ เพราะบกพร่อง
ต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
   (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 

   มาตรา ๒๙ วรรคสี่  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ 
   (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหนง เน่ืองจากไม่
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าท่ีตามมาตรา ๕๓ 
   (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗) เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 

   มาตรา ๓๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าท่ีตามมาตรา 
๓๖  
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗  
 (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน   
 (๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
 (๗) เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

- -    มาตรา ๓๖  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมนิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบสองปีนับแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
อธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมิน
ตามวรรคสอง และถ้าสภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้อธิการบดี
พ้นจากต าแหน่ง 

 

   มาตรา ๔๒ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบ
เทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบกา
รณด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

   มาตรา ๓๐ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบ
การณด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 
(๒) ได้รับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท าจาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ยห รื อ สถ า บั นอุ ด มศึ กษ า อื่ นที่ ส ภ า
มหาวิ ทย าลั ย รั บ รอ ง  และ ไ ด้ ท า ก ารสอนหรื อมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น หรือเคย

   มาตรา ๓๗  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ ร อ ง  แ ล ะ ไ ด้ ท า ก า ร สอนหรื อมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  ใน

 



   (๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นหน่ึงช้ันใดหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของมหาวิ ทยาลั ยมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ าห้ าปี  หรื อมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่ปี 
    นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมี
คุณสมบัติอื่น และไมมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี 
   (๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 
    นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมี
คุณสมบัติอื่น และไมมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์และความส าเร็จ
ในการบริหารกิจการของรัฐหรือของเอกชน มาแล้ว หรือ
เคยด ารงต าแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งผู้บริหารอื่นใน
ระดับเดียวกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสีป่ี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเ ง่ือนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

   มาตรา ๔๓  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยใน
กิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้  
   (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ในการนี้ให้อ านาจออกค าสั่งและประกาศได้ 
   (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ สถานที่  และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๓๑  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ต้อง
ส าเรจ็การศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
   รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี อาจแต่งตั้งจาก
บุคคลที่มไิด้เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกไ็ด้ แตต่้องมี
จ านวนไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีแล้วแต่กรณ ี
 

มาตรา ๓๘  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยใน
กิจการทั้งปวง และให้มีหน้าที่และอ านาจดังนี้  
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อก าหนด และ
ประกาศของมหาวิ ทยาลั ย  ร วมทั้ งน โยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย  ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี 
 (๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงาน
ตามค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน ตามค าแนะน าของ
หัวหน้าส่วนงาน 

 



   (๔) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของหัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๙ 
   (๕) แต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยอธิการบดี รองและผู้ช่วย
ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
และอาจารย์พิเศษ 
   (๖) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   (๗) จัดหารายไดและทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
   (๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้าน 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๙) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิ ทย าลั ย  ห รื อต ามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ( ๕ )  ด า เ นิ นก า ร เพื่ อ จั ดท า แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตาม 
นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๖) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่ง
ต่ าง  ๆ เพื่ อสนับสนุนการด า เนินภารกิจ  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 (๗) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

   มาตรา ๔๔  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรอง
อธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดี ซ่ึงอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้ รั กษาการแทน ถ้ าอธิการบดีมิ ได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รอง
อธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้
รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ

   มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน 
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้ รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิ ได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้
รักษาการแทน 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้
รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจ

   มาตรา ๓๙  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดี
หลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็น
ผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโส
สูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดตีามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่

 



และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ เป็นผู้รักษาการ
แทน 
   ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๑ เป็นผู้รักษาการแทน 
 
 

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ เป็นผู้รักษาการแทน 
 ให้ ผู้ รั กษาการแทนมีหน้ าที่ แล ะอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

   มาตรา ๔๕  ในคณะและวิทยาลัย  ให้มีคณบดี เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะและ
วิทยาลัยนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะ
มีทั้ งรองคณบดี และผู้ ช่ วยคณบดีตามจ านวนที่ สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ี
คณบดีมอบหมายก็ได้ 
   คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
มิได ้
   คณบดีน้ัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติของ
มาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีน้ัน ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงของ มาตรา ๔๕ 
รวมท้ังต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
   เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่ง
ด้วย 
   การรักษาการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม   

คณบดีและรองคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๔๒ 

(เช่นเดียวกันกับอธิการบดี) 

   มาตร า  ๓๔   ใ นคณะ หนึ่ ง  ให้ มี คณบ ดี เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มี
รองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 
   คณบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้ งจากผู้ มี
คุณสมบัติของมาตรา ๓๕ 
   รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
คณบดี จากผู้มีคุณสมบัติของมาตรา ๓๕ 
   รองคณบดี อาจแต่ง ต้ั งจากบุคคลที่ มิ ไ ด้ เป็ น
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนไม่
เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนรองคณบดีที่สภามหา วิทยาลัย
ก าหนด 
คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระมิได้ และให้น าความในมาตรา ๒๙ วรรคสี่ มาใช้
บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งคณบดีก่อนครบวาระโดย
อนุโลม 
   เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 
    ให้น ามาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การรักษาราชการ
แทนคณบดีโดยอนุโลม 
 

   มาตรา ๔๐  ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและวิทยาลัย 
และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได้ 
 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
 คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 
 รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 
 เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดี
พ้นจากต าแหน่งด้วย 
 หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบด ีให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การรักษาการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๓๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ในกรณีสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๑ 

 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

 
 
 

   มาตรา ๓๕ คณบดีและรองคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
    (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จากมหาวิ ทยาลั ยหรื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองไม่น้อยกว่าสองป ี
    (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาหรือเทียบเท่า
จ า ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ส ภ า
มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองไม่น้อยกว่าสี่ปี 
   (๓) ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์       
   นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีและรอง
คณบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๔๑ คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา ช้ันสู งอื่นที่ สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาช้ันสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี 

 

   มาตรา ๔๖ ในคณะและวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการ
ประจ าคณะและวิทยาลัยนั้น 
 
     จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งตลอดจนการ
ประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ
และวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๓๖ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจ า
คณะ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีกจ านวนหนึ่ง 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๔๒ ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัย ให้มี
คณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 



   มาตรา ๔๗ คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย มี
อ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแผนงานของคณะ
หรือวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั 
   (๒) พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะหรือ
วิทยาลัย รวมท้ังออกระเบียบและประกาศอื่นตามท่ี สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   (๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของ
คณะหรือวิทยาลัย เสนอสภาวิชาการ  เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
   (๔) วางหลักเกณฑ์และก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผล การท าวิทยานิพนธ์ การฝึกงานหรือการฝึกประสบ
การการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย 
   (๕) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
   (๖) พิจารณางบประมาณของคณะหรือวิทยาลัย เพื่อเสนอ
อธิการบดี 
   (๗) พิจารณาการน าเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัย ต่อมหาวิทยาลัย 
   (๘) ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การ
พัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินของคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อ
ด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการประจ า
คณะหรือวิทยาลัย 
   (๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

 
 

   มาตรา ๓๗ คณะกรรมการประจ าคณะ มีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   (๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรส าหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายใน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
๔) พิจารณาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ าในคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   (๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
   (๖) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และ
งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (๗) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   (๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 
   (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อด าเนินการ
ใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ 

   มาตรา ๔๓  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีหน้าท่ีและ
อ านาจ ดังต่อไปน้ี 
   (๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือ
วิทยาลัย ท้ังน้ี โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมท้ังวางระเบียบและออกประกาศ
อื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ส าหรับคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน เสนอสภาวิชาการ เพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๔) วางหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน  
  (๕) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
  (๖) พิจารณางบประมาณของคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน เพื่อ
เสนออธิการบด ี
  (๗) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอด
ถอนศาสตราจารย์พิ เศษและการแต่งตั้ งและถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพือ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๘) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานท่ี 
และทรัพย์สินของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อ
กระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
  (๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 
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ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
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ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

    มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือสาขาวชิา 
หรือหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
วสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น
เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของภาควิชา หรือสาขาวิชา 
    หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าวสาขาวิชา หรือหัวหน้า
หน่วยงาน ที่เรียกช่ืออย่างอื่นเทียบเท่าภาควิชามีวาระการ
ด ารงต าแหน่งสี่ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  
 

      
 

 

   มาตรา ๔๙ ในสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่น เป็นผู้บั งคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ตามจ านวนที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น
มอบหมายก็ได้ 
   ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีและอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้ 

   มาตรา ๓๘ ในสถาบัน ส านัก วิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ที่ เ รี ยก ช่ืออย่ า งอื่ นที่ มี ฐ านะ เทียบ เท่ าคณะ ให้มี
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของสถาบัน ส านัก วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่ างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ และจะให้มีรอง
ผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อท า
หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
มอบหมายก็ได้ 

   มาตรา ๔๔  ในสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ให้มี
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานและจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือ
รองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก ตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก มอบหมายก็ได้ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ

 



    ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้ง
ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
รองผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของผู้อ านวยการ จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรค
หนึ่งของมาตรา ๔๒ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลั กษณะต้ อ งห้ า มต ามที่ ก า หนด ในข้ อบั ง คั บ ขอ ง
มหาวิทยาลัย  
    หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

   การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
รองของต าแหน่งดังกล่าว และการรักษาราชการแทนให้
น าความในมาตรา ๓๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคห้า 
วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
   คุณสมบัติ ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
รองของต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
 เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักพ้น
จากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักพ้น
จากต าแหน่งด้วย 
              การด าเนินงานของสถาบัน ส านัก และส่วน
งานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การรักษาการแทนผู้อ านวยการและหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก ให้น ามาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    มาตรา ๓๙ ในสถาบัน ส านัก วิทยาลัย และหน่วยงาน
ที่ เ รี ยก ช่ืออย่ า งอื่ นที่ มี ฐ านะ เทียบ เท่ า คณะ  ให้ มี
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก วิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
แล้วแต่กรณี คณะหนึ่ง 
   องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจ  และการ
ประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
การจัดระบบบริหารงานในสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๔๕  ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก สภา
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าส่วน
งานนั้นได้ 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 

 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๕๐  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ต้องสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มเวลาและจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
   ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว 
ให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 

   มาตรา ๔๑  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
   ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง จะรักษาการแทน
ต าแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 

   มาตรา ๔๖  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ต้องสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มเวลาและจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่ง
แล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง 
แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

 

     มาตรา ๔๐ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 
คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

     

    มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานใน คณะ 
สถาบัน ส านัก วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ อ านาจในการสั่งการอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติงานหรือการด าเนินการอื่นที่อธิการบดีจะ
พึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้
ห้ามในเรื่องการมอบอ านาจไว้  อธิการบดีจะมอบอ านาจโดย
ท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติหน้าท่ีแทน
อธิการบดีเฉพาะในส่วนงานน้ันก็ได้ 

   มาตรา ๔๗  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานดังกล่าว 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 
 คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี อาจมอบอ านาจต่อให้รอง
คณบดี รองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้น
ปฏิบัติหน้าท่ีที่รับมอบอ านาจมานั้นแทนได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับ
มอบอ านาจต่อมีอ านาจหน้าท่ีตามที่อธิการบดีก าหนด 

 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

    มาตรา ๔๓ ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๔๒ 
หรือรักษาราชการแทนตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๘ มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
    ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ
หรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการ
แทน ท าหน้าที่กรรมการหรือมีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งในระหว่างที่รักษาการแทน
ด้วย แล้วแต่กรณี 

  

    มาตรา ๕๑ นอกจากที่บัญญัติ ไว้แล้วในพระราช 
บัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการ
แทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้
ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหา วิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในค าสั่งมอบอ านาจ 

     ม า ต ร า  ๔ ๘   น อ ก จ า ก ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการ
แทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และ
อ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนท า
หน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทน
หรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจ
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 

 

 
 



ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

    มาตรา ๔๖ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประกอบด้วย ประธานและกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ และกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ 
    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ วิธีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ วิธี
พิ จ า รณาการอุทธรณ์ ร้ อ งทุ กข์  และการก าหนด
หลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูก
กลั่นแกล้ งหรือได้ รับการปฏิบัติที่ ไม่ เป็นธรรมอัน
เนื่องมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

  

    มาตรา ๔๗  คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้  
   (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  
   (๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจาก
งาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม 
 
 

  

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 



ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

    มาตรา ๔๘  ให้มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานโดย
ต าแหน่งและใหม้ีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
ร วมทั้ งหน้ าที่ แ ละอ านาจ  ตลอดจนการประ ชุม
คณะกร รมกา ร   ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
 

  

    มาตรา ๔๙  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และกรรมการพิจารรา
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ท า
หน้าท่ีพิจารณาการเข้าสู่ต าแน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
      จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและ
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งหน้าที่
และอ านาจ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 



(ฉบับ ) (ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) และข้อแตกต่าง 

หมวด ๓ 
ประกันคุณภาพและการประเมิน 

หมวด ๓ 
ประกันคุณภาพและการประเมิน 

หมวด ๓ 
ประกันคุณภาพและการประเมิน 

 

   มาตรา ๕๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ระบบ หลัก เกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๔๙  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ระบบ  หลักเกณฑ์   และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๕๓ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
ประเมินส่วนงานดังกล่าว  โดยผู้ประเมินซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากอธิการบดีและกรรมการจากผู้ซ่ึงมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา  
   การประเมินส่วนงานตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยให้ใช้หลักการ
ตามมาตรา ๘ และนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดตาม
มาตรา ๒๒ (๑) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยอาจหาข้อมูล
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า บุคคลซ่ึงเป็น
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอื่น ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  
    รายงานตามวรรคหน่ึง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควร
ปรับปรุงการด า เ นินการใดหรือควรมี  ส่วนงานน้ันหรือ
หน่วยงานในส่วนงานน้ันต่อไปหรือไม่ด้วย 
    ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรค
หน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา  ๕๑  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมิน
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    มาตรา ๕๐  เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัย จัดให้มีการ
ประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แล้วรายงาน
สภามหาวิทยาลัยและให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี  
 การประเมินส่วนงานตามวรรคหน่ึงอย่างน้อย
ให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘ และนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดตามมาตรา ๒๒ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยอาจหา
ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า บุคคลซ่ึง
เป็นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของศิษย์เก่าและบุคคลอื่น ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  
 การรายงานตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุด้วยว่าส่วน
งานดังกล่าวควรปรับปรุงการด าเนินการใดหรือควรมีส่วนงาน
น้ัน หรือหน่วยงานในส่วนงานน้ันต่อไปหรือไม่ด้วย  
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 



(ฉบับ ) (ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๕๔  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน ความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น แล้ว
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ระบบ หลัก เกณฑ์  และวิธีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียนการสอน ความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ และการวัดผลตามหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

   มาตรา ๕๒  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และวัดผล ตาม
หลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
  

   มาตรา ๕๑  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมิน
หลักสูตรการเรียน การสอน และวัดผลตามหลักสูตรนั้น 
แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ระบบ หลัก เกณฑ์  และวิธีการประเมิน
หลักสูตรการเรียน การสอน และวัดผลตามหลักสูตรนั้น   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 

   มาตรา ๕๕  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมนิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา ๙  แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
    ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๕๓   ให้ สภามหาวิทยาลัยจั ด ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้า
ส่วนงานต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๕๒  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมนิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 

   มาตรา ๕๖  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๕๔  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานของผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๕๓  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ 
วิ ธี ก า รและระยะ เ วลาที่ ก าหนด ในข้ อบั งคั บ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

   มาตรา ๕๗ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบ
บัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นไป
ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยก
ตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน ทุน รายได  และ

   มาตรา ๕๕  ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบ
บัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย มี
สมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ 
หนี้สิน ทุน รายได และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงพร้อม

-  



ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็น
ที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็น
ประจ า 
   การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ า 
   การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 

   มาตรา ๕๘  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยซึ่งแต่งต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
   จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วีการไดม้า วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนนิงานของคณะ กรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๕๖  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยซึ่งแต่งต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
   จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วีการไดม้า วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนนิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ให้เป็น ไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

- 
 

 

   มาตรา ๕๙  ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
    วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๕๗  ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งสอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
    วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๕๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชี
รายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญช ี
 วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

    มาตรา ๖๐  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีมหาวิทยาลัย และให้การตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

    มาตรา ๕๘  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีมหาวิทยาลัย และให้การตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

   มาตรา ๕๕  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี
บัญช ี

 

   มาตรา ๖๑  ใหผู้้สอบบัญชีมีอ านาจการตรวจสอบสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง

   มาตรา ๕๙  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจการตรวจสอบ
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

   มาตรา ๕๖  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและ

 



มหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุด
บัญ ชีและ เอกสารหลักฐานต่ างๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ องของ
มหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 
 

มหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดี
และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 
 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุด
บัญ ชีและ เอกสารหลักฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องของ
มหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น  

   มาตรา ๖๒ ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชี
และการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน หนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอ
ต่อรัฐมนตรี 
   มาตรา ๖๓ ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปี
ของปีท่ีสิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินท่ีผู้ที่สอบบญัชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีท่ี
ล่วงมาและแผนงานท่ีจะจดัท าปีตอ่ไป 
 

   มาตรา ๖๐ ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชี
และการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอ
ต่อรัฐมนตรี 
   มาตรา ๖๑ ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปี
ของปีท่ีสิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินท่ีผู้ที่สอบบญัชี
รับรองแล้ว พร้อมท้ังแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีท่ี
ล่วงมาและแผนงานท่ีจะจดัท าปีตอ่ไป 
 

   มาตรา ๕๗  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบ
บัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัย
เสนอต่อรัฐมนตรี 
 ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของ
ปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ  และบัญชี
รายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้ง
แสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีท่ีล่วงมา และแผนงานท่ี
จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีบัญช ี 

 

   มาตรา ๖๔ ให้อธิการบดีและรองอธิการบดีเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

   มาตรา ๖๒ ให้อธิการบดีและรองอธิการบดีเป็นผู้
ด า รงต าแหน่ ง ระ ดับสู ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

   มาตรา ๕๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

หมวด ๕ 
การก ากับดูแล 

หมวด ๕ 
การก ากับดูแล 

หมวด ๕ 
ก ากับและดูแล 

 

   มาตรา ๖๕  รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดแูล
โดยทั่วไปซึ่ งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และให้สอดคลองกับนโยบาย

   มาตรา ๖๓  รัฐมนตรีหน้าท่ีและอ านาจก ากับและดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในมาตรา ๗ และให้

   มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดแูล
โดยทั่วไปซึ่ งกิจการของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และ ๘ และให้สอดคล้องกับ

 



ของรัฐบาลหรือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
เป็นการเฉพาะ 
    ในกรณีที่ มี ข้อขัดแย้ ง ในการด า เนินกิจการของ 
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 
   ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 

นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  
 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้องปฎิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 

   มาตรา ๖๖  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไป
ยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรเีป็นผู้
เสนอ 

 

   มาตรา ๖๔  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอ
ไปยังคณะรัฐมนตรตีามพระราชบญัญัตินี้ใหร้ัฐมนตรีเป็น
ผู้เสนอ 

 

   มาตรา ๖๐  บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไป
ยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

   มาตรา ๖๗ คณาจารย์ประจ ามีหน้าท่ีสอน วิจัย  บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต และ/หรือหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมท้ังด ารงตนตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 
   หลักเกณฑ์ และวิธีด าเนินงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๖๑  คณาจารย์ประจ ามีหน้าที่ในการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ และให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และด ารงตนตาม
ประมวลจริยธรรมตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๖๗  (ต่อ)  
   คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังต่อไปนี ้
   (๑) ศาสตราจารย์ 
   (๒) รองศาสตราจารย์ 
   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   มาตรา ๖๕ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
มีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
   (๑) ศาสตราจารย์ 
   (๒) รองศาสตราจารย์ 
   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (๔) อาจารย์ 

   มาตรา ๖๒  คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมี
ต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ศาสตราจารย์ 
 (๒) รองศาสตราจารย์ 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๔) อาจารย์ 

 



   (๔) อาจารย์ 
    ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
    สภามหาวิทยาลัยอาจก าหมดให้มีต าแหน่งทางวิชาการ
ที่ เ รี ยก ช่ืออย่ า งอื่ น ไ ด้  โดยท า เป็ นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
    ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
    สภามหาวิทยาลัยอาจก าหมดให้มีต าแหน่ งทาง
วิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นได้ โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นอีกได้โดยท าเป็นข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๘ ศาสตราจารยซ์ึ่งมคีวามสามารถและความ
ช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไมม่ีความผิด 
สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งให้เปน็ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นัน้เป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อเป็น
เกียรตยิศได ้
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์ซ่ึงมีความสามารถและความ
ช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด 
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์คลินิก ศาสตราจารย์อาคันตุกะในสาขาวิชาท่ี
ศาสตราจารย์น้ันเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ศาสตราจารย์คลินิก ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๓  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่
มี ค วามผิ ด  สภามหาวิ ทยาลั ยอาจแต่ งตั้ ง ให้ เ ป็ น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 

 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๖๙ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์พิ เศษ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๖๖  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ที่มิได้ เป็นคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์พิ เศษ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๔  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเปน็
พิเศษ โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์พิ เ ศษ ให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัย 

 



 
   มาตรา ๗๐  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งซึ่งมีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเป็นรองศาสตราจารย์พิ เศษ และผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น 
   อธิการบดีอาจแต่งตั้ งผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี 
    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและอาจารย์
พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๖๘   สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งซึ่ งมี
คุณสมบัติเหมาะสม และมิได้ เป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
   อธิการบดีแต่งตั้งผู้ซึ้งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเ้ปน็
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้
โดยค าแนะน าของคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
อาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๕  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์เิศษ 
และอาจ า รย์ พิ เ ศษ  ให้ เ ป็ น ไ ปต ามข้ อบั ง คั บของ
มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๗๑ บุคคล ซ่ึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู้ ช่ วย
ศ าสตร าจ า รย์  ผู้ ช่ ว ยศ าสตร าจ า รย์ พิ เ ศษ  ตาม
พระราชบัญญัติ น้ี  ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการ
ดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 
   การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษร
ย่อ ดังต่อไปนี้ 

   มาตรา ๖๙ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ 
ศาสตราจารย์คลินิก ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มสีิทธิให้
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคณุ ศาสตราอาคันตุกะ  

มาตรา ๖๖  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์พิเศษ 
หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์                รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามมาตรา ๖๒ 

 



   (๑) ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
   (๒) ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ 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) 
   การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านาม
ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   ในกรณีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเทียบต าแหน่ง
ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ อาจเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หรือไม่ก็
ได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี 
เป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไป 
   การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 
   ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  ศ. 
   ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรยอ่  ศ. (พิเศษ) 
   ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ  ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรตคิุณ) 
   ศาสตราจารย์คลินิก  ใช้อักษรย่อ  ศ. (คลินิก) 
   ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  ใช้อักษรย่อ  ศ.(อาคันตุกะ) 
   รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  รศ. 
   รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  รศ. (พิเศษ) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  ผศ. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ) 

วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค า
น าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 
  การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษร
ย่อ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ศาสตราจารย์             ใช้อักษรย่อ ศ. 
    (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติ
คุณ) 
    (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ         ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
    (๔) รองศาสตราจารย์            ใช้อักษรย่อ รศ. 
    (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ     ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
    (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์          ใช้อักษรย่อ ผศ. 
    (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
    การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้า
นามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

   มาตรา ๗๒  ปริญญามีสามชั้น คือ 
   ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ด. 
   ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ม. 
   ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต       ใช้อักษรย่อ  บ. 

   มาตรา ๗๐  ปริญญามีสามชั้น คือ 
   ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ด. 
   ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ม. 
   ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต       ใช้อักษรย่อ  บ. 

   มาตรา ๖๗  ปริญญามีสามชั้น คือ 
   ปริญญาเอก   เรียกว่า   ดษุฎีบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ  ด. 
   ปริญญาโท     เรียกว่า   มหาบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ  ม. 
   ปริญญาตรี     เรียกว่า   บัณฑิต        ใช้อักษรย่อ  บ. 

 

   มาตรา ๗๓  มหาวิทยาลั ยมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหน่ึงชั้นใด ใน

   มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาใน
สาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอน

 



สาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหน่ึงชั้นใดใน
สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง 
สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
นั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   การก าหมดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด และจะใช้
อักษรส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
นั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

   มาตรา ๗๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับ
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญา
เกียรตินิยมได้ 
   หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๗๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก า
หมดให้ผู้ส าเสร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รบัปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ
สองได้ 

   มาตรา ๖๙  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้ 
   หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๗๕  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และ
อนุปริญญาได้ ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออก ให้แก่ผู้ ส า เร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลังท่ีไดรับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าแล้ว 
   (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้ แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หน่ึงภายหลังท่ีได รับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าแลว  
   (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ภายหลังท่ีไดรับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าแลว  

   มาตรา ๗๓  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก า
หมดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชา
ใดก็ได้ ดังนี้ 
   (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
   (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส า เร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ภายหนึ่งได้รับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

   มาตรา ๗๐  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบัง คับของ
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 
ชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ ส า เร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ภายหลังท่ีได้รับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว  
   (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลังท่ีได้รับปริญญา
โทหรือเทียบเท่าแล้ว  
   (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ภายหลัง ท่ีได้รับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าแล้ว  

 



   (๔) อนุปริญญา ออกให้แกผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงก่อนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 
   (๕) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ส าเร็จการศึกษา
เฉพาะวิชา 

   (๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
   (๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
เฉพาะวิชา 
 

  (๔) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
   (๕) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
เฉพาะวิชา 

   มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรม
สมควรแก่ปริญญาน้ัน ๆ หรือประกาศนียบัตรชั้นใด
ชั้นหน่ึง แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 
   ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

   มาตรา ๗๔   มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าคุณวุฒิ
และคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ าหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งน้ันมิได้ 
    ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

   มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่
บุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และมีคุณธรรม มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และเป็นประโยชน์
ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญาน้ัน ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ 
บุคลากร หรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือ
นายกสภาหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะ
ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได ้
   ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 
   มาตรา ๗๗  มหาวิทยาอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะ
หรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้
ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ัน
ใด และอาจก าหมดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ครุ ยประจ าต าแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุย
ประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 
 

   มาตรา ๗๕  มหาวิทยาอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะ
หรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้
ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า  ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต ช้ั น สู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
และอาจก าหมดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุย
ประจ าต าแหน่งคณาจารย์ก็ได้ 

   มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทย
ฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ช้ันหนึ่งช้ันใด และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
   การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง 
ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 



   การก าหมดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
   ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   การก าหมดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ า
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเ ง่ือนไขอย่างใดให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๗๘   มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๗๖   มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัยได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวท่ีมิใช่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๗๓  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๗๙  มหาวิทยาลัยอาจก าหมดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสิตและผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   มาตรา ๗๗  มหาวิทยาลัยอาจก าหมดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา โดยท า
เป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

   มาตรา ๗๔  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสิต พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 

   มาตรา ๘๐ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย
ประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่ง
กายของนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใด

   มาตรา ๗๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย
ประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่ง
กายของนักศึกษาหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่

   มาตรา ๗๕  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย
ประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่ง
กายของนิสิตและบุคลากรหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว 
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมี

 



ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย
ประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสงู 
ประกาศนีย –บัตรช้ันหนึ่งช้ันใด หรือมีวิทยฐานะหรือ
ต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดใน
มหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคล
อื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือต าแหน่ง
เช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ช้ันสู ง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่
ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่
จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

   มาตรา ๘๑ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
   (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ 
หรือ 
   (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ วรรคสอง 
   ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม 
(๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียวความผิดตาม 
(๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

   มาตรา ๗๙  ผู้ใดกระท าการอยา่งใด ดังต่อไปนี ้
   (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมายหรือ
สัญลั กษณ์ ขอ งมหาวิ ทย าลั ยห รื อ  ส่ ว น ง านของ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
    (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ปลอม หรือซึ่ง
ท าเลียนแบบ 
   (๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมายหรือ
สัญลั กษณ์ ขอ งมหาวิ ทย าลั ย  ห รื อ ส่ วน ง านของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ 
วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
   ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผดิตาม 
(๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียวความผิดตาม 
(๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

   มาตรา ๗๖  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
   (๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
   (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลยั
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ 
หรือ 
   (๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรอืส่วนงาน ของมหาวิทยาลยั
ที่ วั ต ถุ ห รื อ สิ นค้ า ใ ด  ๆ  โ ดย ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔ 
   ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม 
(๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว  
   ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

บทเฉพาะกาล 
******************* 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 

บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล  

   มาตรา ๘๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราช บัญญัตินี้ 

 

   มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
งบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
มาเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๗๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ 
หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ตามพระราชบัญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม  พ .ศ .  ๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็น
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๘๓  (ต่อ) วรรคสอง และวรรคสาม 
    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระ

   มาตรา ๘๑ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 

   มาตรา ๗๘  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 

 



กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้น
ใหม่  ใ ห้ น า ยกสภามหาวิ ทยา ลั ย  ก ร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า  ฯ แต่ งตั้ งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้น
ใหม่แล้ว 
   ให้ คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการที่ สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ หรือสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

๒ ๕ ๕ ๔  ซึ่ ง ด า ร ง ต า แ ห น่ ง อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ 
    ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้น
ใหม่  ให้ น ายกสภามหาวิ ทยาลั ย  กรรมการสภา
มหาวิ ทย าลั ย ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  ห รื อ ก ร รมกา รสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อื่นขึ้นใหม่แล้ว 
   ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ สภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้บั งคับ ท าหน้าที่ ตามที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายต่อไปจนกว่ าจะครบวาระ ห รือสภา
มหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในก่อนวันที่ระราชบัญญตัิ
นี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรือ
สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยั งมิ ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งต าแหน่งดังกล่าว ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้น
ใหม่แล้ว 

    
 
 

    มาตรา ๗๙  ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการ
สภาคณาจารย์  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ .ศ .  ๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาบุคลากรและกรรมการสภา
บุ ค ล า ก ร  จ น ก ว่ า จ ะ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ส ภ า บุ ค ล า ก ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 



    มาตรา ๘๓ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และส่วนราชการที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งมี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของ
มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

    มาตรา  ๘๐  ให้ ส่ วนราชการ ในมหาวิ ทยาลั ย
ม ห า ส า รค า มตา มพระ ร าชบั ญญั ติ มห า วิ ทย าลั ย 
มหาสารคาม  พ .ศ .  ๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่า
จะได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตาม       
มาตรา ๙ ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

   มาตรา ๘๖  ให้ ผู้ด ารงต าแหน่ งอธิ การบดีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
   ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้น
จากต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นข้าราชการต้อง
แสด ง เ จตนา เปลี่ ย นสถานภาพมา เป็ นพนั ก ง า น
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยท าเป็นหนังสือ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
ครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ไม่แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

   มาตรา ๘๔  ให้ ผู้ด ารงต าแหน่ งอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะ
พ้นจากต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นข้าราชการต้อง
แสดง เจตนา เปลี่ ยนสถานภาพมา เป็ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยท าเป็นหนังสือ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

    มาตรา ๘๑   ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนท่ีพระราชบัญญัติบังคับ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
   ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็น
หนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 

 



    มาตรา ๘๘ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนงานภายในท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ี
เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนภายในท่ีสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวัน
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้นับรวมวาระการด ารง
ต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 
๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย 

 

    มาตรา ๘๖ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของ
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบันผู้อ านวยการส านกั 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส่วนราชการภายในที่
ตามพระราชบัญญัติอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใ ช้บั งคับ ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ .ศ .  ๒๕๔๘ เป็นวาระการด ารงต าแหน่ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 

    มาตรา ๘๒  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของ
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ให้นับวาระการด ารง
ต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก 

 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๘๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์  
หัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
หั วหน้ า ภ าควิ ช า  และ หั วหน้ า ส่ วน ภาย ในที่ สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
   ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

   มาตรา ๘๕ ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
หัวหน้าส่วนราชการภายในที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
   ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๘๓  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา โหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง
ขึ้นอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
   ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 
 

 

    ม า ต ร า  ๘ ๙  ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า คณะ 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจ าส านัก คณะกรรมการประจ าศูนย์ คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า

    มาตรา  ๘๗  ใ ห้คณะกรรมการประจ า คณะ 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน คณะกรรมการประจ า
ส านัก คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ และคณะกรรมการ

มาตรา ๘๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน หรือคณะกรรมการประจ า
ส านัก  คณะกรรมการส่วนงานภายใน ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะ และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน

 



คณะ และคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอื่ นที่ ไ ด้ รับแ ต่ ง ต้ั งห รือ เลื อกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและ
จัดต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือเลือกตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่
คณะกรรมการ ประจ าส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่ตามที่
ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือก
คณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้ งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับแต่งตั้ งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗  
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 
พ .ศ .  ๒๕๔๑  และด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวันก่ อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ า
ส่วนงานนั้น หรือท าหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งคงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 

(ฉบับ ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 
ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 

และข้อแตกต่าง 
   มาตรา ๙๐ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และ อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน เรศวร        
พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ 

   มาตรา ๘๘ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิ เ ศษ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และ อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่
พ ร ะ ร าชบัญญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ  เ ป็ นศ าสตร าจ า ร ย์  
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิ เศษ รอง
ศ าสตร าจ า รย์  ร อ งศ าสตร าจ า รย์ พิ เ ศษ  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส

    มาตรา ๘๕  ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และ
อาจารย์พิ เศษของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 



พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบญัญตันิี้  
จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ร าชนคริ นทร์  พ . ศ .  ๒๕๕๘  อยู่ ใ น วั นก่ อนวั นที่
พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้บังคับ เป็นอาจารย์พิ เศษของ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 

    มาตรา ๙๐  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการ
สถาบัน เลขานุการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการจัดตั้ง
ส่วนงานใหม่ตามมาตรา ๑๐ 
    ให้ข้าราชการ และพนักงานสายสนับสนุน ที่ด ารง
ต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ เช่ียวชาญ ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ
ต าแหน่งอื่นซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัวส าหรับข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
นเรศวร อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
เป็นด ารงต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ เช่ียวชาญ ช านาญการ
พิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
หรือต าแหน่ งอื่นซึ่ ง เป็นต าแหน่ ง เฉพาะตัวส าหรับ

    มาตรา ๘๙  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานอย่าง
อื่นที่เทียบเท่ากองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้บั งคับ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงานใหม่ตาม
มาตรา ๑๑ 
ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

    มาตรา ๘๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการ
สถาบัน เลขานุการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๑  ซึ่ ง ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น วั น ก่ อ น วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่า
จะได้มีการจัดตั้งส่วนงานใหม่ตามมาตรา ๙ และได้มาซึ่งผู้
ด ารงต าแหน่งของส่วนงานนั้น 
 ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ที่ด ารงต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ เช่ียวชาญ 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรือต าแหน่งอื่นซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัว
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ เช่ียวชาญ 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่ง

 



ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

วิชาชีพเฉพาะ หรือต าแหน่งอื่นซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัว
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๙๒ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  มาเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานราชการ
ดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนผ่านมหาวิทยาลัย 
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่
เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยลู กจ้ า งของส่ วนราชการ  หรื อระ เบี ยบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าพนักงานราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี 
   ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า  ม า ใ ช้ บั ง คั บ แ ต่ ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วย
เหตุ ใด ให้การด า เนินการในส่วนที่ ไม่สอดคล้องกับ

   มาตรา ๙๐ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังกล่าว รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่
เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ ามาใช้บังคับแล้วแต่กรณี 
   ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ า มาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนท่ีไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

    มาตรา ๘๗  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม  พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๗  แ ล ะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาเป็นบุคลากรตามพระราชบัญญัตินี้  
   เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อน และเงิน
อื่น โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่
จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่
เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่
กรณี 
   ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า  ม า ใ ช้ บั ง คั บ แ ต่ ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วย
เหตุ ใด ให้การด า เนินการในส่วนที่ ไม่สอดคล้องกับ

 



พระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 

พระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๙๓ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าตามมาตรา 
๙๒ ผู้ใด 
   (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย  ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
บรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลู กจ้ างของ
มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ทันท ี
   (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือ
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมิน
แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

   มาตรา ๙๑ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าตามมาตรา 
๙๐ ผู้ใด 
   (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทันท ี
   (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือ
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมิน
แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ตอ้งทดลองปฏิบัติงาน 

มาตรา ๘๘  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘๗ ผู้ใด  
   (๑) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในทันท ี
   (๒) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตภิายหลงัก าหนดเวลาตาม 
(๑) แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ 
เมื่ อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว  เห็นว่ ามีความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน  
   (๓) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตภิายหลงัก าหนดเวลาตาม 

 



    (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ยหรื อลู กจ้ า งของมหาวิ ทยาลั ย  ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลา
ตาม (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้า
ท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะ
บรรจุได้  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยได้ 
    การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอน
มิได้ 
    ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าตามมาตรา ๙๒ ซึ่งมิได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า
ต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้โดยท าเป็นหนังสือ
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับ
บุคคลนี้เข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ 
    การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคบั
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอน
มิได้ 
    ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าตามมาตรา ๙๐ ซึ่งมิได้
รั บ ก า ร บ ร ร จุ เ ป็ น พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ 
หรือลูกจ้างประจ าต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
การนั้น ตามสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับ 

(๒) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้าทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นก าหนดแล้วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็
ให้บรรจุได้ 
   (๔) แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตภิายหลงัก าหนดเวลาตาม 
(๓)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้า
ท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะ
ถอนมิได้   
   ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างแสดงเจตนาตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) เมื่อได้รับบรรจุเข้าท างานแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน 
ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อย
กว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

    มาตรา ๙๔  ผู้ซ่ึงมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 
๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๓ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่
เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย 
 
 

    มาตรา ๙๒  บรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยซึ่ง
โอนมาตามมาตรา ๙๐ ให้ ได้รับเ งินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าท่ี
เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

-  



    มาตรา ๙๖  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอื่น
ใด ของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๙๒ 
หรือเปลี่ยนสถานภาพ ตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และ
มาตรา ๙๓ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างที่มี
อยู่ เ ดิมมิให้ เสียไป เพราะเหตุที่ โอนมาหรือเปลี่ยน
สถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ่างมหาวิทยาลัย 
 

    มาตรา ๙๔ สิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ห รือต าแหน่ งอื่น ใดของข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ โอนมาตามมาตรา ๙๐ หรือเปลี่ยน
สถานภาพตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๑ และการเลื่อน
ต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ที่มีอยู่เดิมมิให้เสียไปเพราะ
เหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่ เปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๙  สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอื่นใด ของ
ข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๗ หรือ
เปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ และ
สิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างประจ ามิให้เสียไป
เพราะเหตุที่โอนหรือไม่โอน หรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่
เปลี่ยนสถานภาพ มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

   มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่าง
ลง  ไม่ ว่ าจะว่ า งอยู่ ก่ อนหรื อภายหลั งวั นที่ วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้
โอนอัตราต าแหน่ง และเงินงบประมาณแผ่นดินประจ า
อัตราที่ได้รับในขณะน้ัน รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และ
ให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ ายตามกฎหมายว่ าด้ วย วิ ธี การ
งบประมาณ 
 

    มาตรา ๙๕ ให้ต าแหน่งข้าราชการที่ว่างลงไม่ว่าจะ
ว่างอยู่ก่อนหรือหลังที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้โอนมา
เป็ นต า แหน่ ง ข้ า ร าชกา รของมหาวิ ทย าลั ยตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการรับโอนข้าราชการพลเรือนมา
ปฏิบัติงานต าแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 
หรือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และให้ต าแหน่งลูกจ้างประจ าในมหาวิทยาลัย
ที่ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือหลังที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตราต าแหน่ง 
และเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตราที่ได้รับ ในขณะ
นั้น รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับ
ต าแหน่งนั้น มาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการ
โอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

    มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม  พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๗  แ ล ะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้
โอนอัตราต าแหน่ง และเงินงบประมาณแผ่นดินประจ า
อัตราที่ได้รับในขณะนั้น รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้
ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ ายตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธี การ
งบประมาณ 

 

   มาตรา ๙๕  ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๒ 
ใหถ้ือว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการเพราะทางราชการเลิก
หรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

    มาตรา ๙๓ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๔ และ มาตรา ๙๑ ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือ
ยุบต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ

    มาตรา ๙๑  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘๑  และมาตรา ๘๘ ให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตาม

 



ข้าราชการ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๒  ให้ถือว่าเป็น
การออกจากราชการเพราะทางราชการยุบต าแหนง และ
ใ ห้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ า เ ห น็ จ บ า น า ญ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
    ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะ
ออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการ
บ านาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการ
เช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะ
ข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะ
ประกันตนด้วยความสมัครใจ 
   ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลุกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว หากได้เข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยและ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

บ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ลูกจ้างประจ าซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๑ ให้ถือว่าเป็นการออกจาก
งานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจ้าง 
    ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะ
ออกจากราชการแล้ว  ในกรณี เ ช่นนี้ ให้ถือว่ า เป็น
ข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทาง
ราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
    พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะ
ข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่
จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
 
 

กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ทั้งนี้  นับแต่
วันท่ี มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าเป็น
การออกจากราชการเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และ
ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า
ด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
   สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบ า เหน็จบ านาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

   มาตรา ๘๔ ให้ประธานอาจารย์และกรรมการสภา
อาจารย์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 
๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ฉบับท่ี 

   มาตรา ๘๒ ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ .ศ .  ๒๕๔๘ ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวันก่อนวันที่

  



๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ 
   ในกรณีที่ต าแหน่งประธานอาจารย์และกรรมการสภา
อาจารย์และข้าราชการว่างลง และยังมิได้มีการด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการอาจารย์
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ประธานสภาอาจารย์หรือกรรมการ
สภาอาจารย์เท่าทีม่ีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ 
   ในกรณีที่ ต าแหน่ งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ว่างลง และยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการหรือกร รมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่ งที่ ว่ าง  ให้
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปได้ 
 

   มาตรา ๘๕ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
ประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๙ 
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

   มาตรา ๘๓ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และส่วนราชการที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งมี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของ
มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 

- ไม่มีบัญญัติไว้ในร่าง -  

    มาตรา  ๙๘ ในระหว่ า งที่ ยั งมี ข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามาตรา ๙๒ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม ใน
กิจการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ข้าราชการ และ
สภาพนักงานสายสนับสนุน โดยเท่าเทียมกับพนักงาน

    มาตรา ๙๖ ในระหว่างที่ ยั งมีข้ าราชการและ
ลูกจ้างประจ าตามมาตรา ๙๑ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจการสภามหาวิทยาลัย สภา
คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน แล้วแต่กรณีด้วย 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

-  



มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้  ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... กับ (ร่าง) ม.นเรศวร และ (ร่าง) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นเรศวร พ.ศ. .... 
(ฉบับ ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับ ค.ร.ม.อนุมัติหลักการ) 

ร่าง พ.ร.บ. ม. มหาสารคาม  พ.ศ. .... ความสอดคล้อง 
และข้อแตกต่าง 

   มาตรา ๙๙ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    ในระหว่างที่ยังมิ ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง  ให้ น าพระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑  และกฎหมายอื่นท่ีใช้อยู่ก่อน วันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 
    ในกรณีที่มีปัญหาการด าเนินการตามวรรคสอง ให้สภา
มหาวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  
   ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิไดม้ีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใน

   มาตรา ๙๗ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 
เพ่ือปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง  ให้น าพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พ.ศ. 
๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นท่ีใช้อยู่ก่อน วันท่ีพระราชบัญญตัิ
นี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี ้
    ในกรณีที่มีปัญหาการด าเนินการตามวรรคสอง ให้สภา
มหาวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  
    ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญตัิ
นี้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิไดม้ีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น และไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ 

   มาตรา ๙๒  ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญตัินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ 
 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบยีบ และประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นท่ีใช้อยู่ก่อน วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้
   ในกรณีที่มีปัญหาการด าเนินการตามวรรคสอง ให้สภา
มหาวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉยัชี้ขาด 
   ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใน

 



เรื่องนั้น และไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้
สภามหาวิทยาลยัมีมติก าหนดการด าเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได ้

ให้สภามหาวิทยาลยัมีมติก าหนดการด าเนินการในเรื่อง
นั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 

เรื่องนั้น และไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้
สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดการด าเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 

ตารางเปรียบเทียบ 

ระหว่าง 

(ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนเรศวร 

(ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

(ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 

(เรียงมาตรา) 
*************** 




