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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยบูรพา
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยบูรพา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยบูรพา
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
“สภาพนักงาน” หมายความวา สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให ม หาวิ ทยาลัย บูร พาตามพระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยบู รพา พ.ศ. ๒๕๓๓
เปนมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีฐานะเปนนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผน ดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหม หาวิทยาลัยเปน สถาบัน การศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
ดําเนินการและสงเสริมงานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น
และการมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม
มาตรา ๘ ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ
(๑) ความเปนเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ
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(๒) ความจําเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
(๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน
(๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับความรูทางวิชาการ
(๕) ความใฝเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํานักงานอธิการบดี
(๓) สวนงานวิชาการ
(๔) สวนงานอื่น
การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตาม (๓) และ (๔) ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเปนคณะ วิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นก็ได
สวนงานตามวรรคหนึ่งอาจแบงเปนหนวยงานภายในสวนงานไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมสวนงาน
ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ ใหชัดเจน
มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุม สถานศึก ษาชั้น สู งหรื อสถาบั น อื่ น ที่เ ขาสมทบในมหาวิท ยาลั ยให เป น ไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง
ประเทศก็ได โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได
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การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุม ครอง
แรงงาน และกฎหมายว าดว ยแรงงานสั ม พัน ธ พนัก งานมหาวิท ยาลั ยซึ่ง ไดรั บประโยชน ใ นฐานะ
ขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวน ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตัด
สิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
มาตรา ๑๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๗ อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยนและ
จําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนาย
ทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา ๑๖
(๒) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกัน ดวยบุคคลหรือทรัพยสินและรวมลงทุนหรือ
ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย
การกูยืม เงิน การใหกูยืม เงิน การรวมลงทุน หรือการลงทุนถาเปน จํานวนเงิน เกิน วงเงิน ที่
รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
(๓) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นใหแก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุนกิจการอื่น
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗
(๕) ปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา จั ด การ ใช และจั ด หาประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๖) นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
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(๗) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร ว มลงทุ น กั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใด เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต อ เนื่ อ งกั บ กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยหรือการนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) เงิ น กองทุ น คงยอดเงิ น ต น ที่ รั ฐ บาลหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง ขึ้ น และรายได ห รื อ
ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได หรื อผลประโยชน ที่ ได จากการร วมลงทุ นหรื อการลงทุ น และจากทรั พย สิ นของ
มหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงิน อุดหนุน ทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐ บาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปน จํานวน
ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
ใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัย
ในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปน รายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน
คงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนิน การของ
มหาวิท ยาลัย และค าภาระตาง ๆ ที่เหมาะสมและมหาวิทยาลัยไมส ามารถหาเงิน จากแหลงอื่น ได
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๕ มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยและนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี
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หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๑๖ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได จ ากการให ห รื อ ซื้ อ ด ว ยเงิ น รายได ข อง
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย
โดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยก
อายุค วามหรื อระยะเวลาในการครอบครองขึ้น เปน ขอ ต อสู กับ มหาวิท ยาลั ยในเรื่ องทรั พ ยสิ น ของ
มหาวิทยาลัยมิได
มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงิน และทรัพยสิน ที่มีผูอุทิศ ใหแ กมหาวิทยาลัย ตองจัดการตามเงื่อ นไขที่ผูอุทิศกําหนดไว
แตถามีความจําเปน ตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยิน ยอมจากผูอุทิศหรือทายาท
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสามคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงานและนายกสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยหนึ่งคน พนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารยหนึ่งคน และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) หรือ (๔) หนึ่งคน
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) เปน ผูดําเนิน การสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
จํานวนหนึ่งคน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒)
และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับ
เลือกตั้งใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
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ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด
และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง
ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๕)
พน จากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรือไดมีการเลือกตั้ง
ผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่น ายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพน จากตําแหนงตามวาระ
แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอน จนกวาจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือไดมีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กํา หนดนโยบายและแผนพั ฒนาของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
มหาวิทยาลัย
(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปน ผูออกขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมั ติก ารจัด ตั้ง การรวม และการยุบ เลิก สว นงานของมหาวิ ทยาลั ยตามมาตรา ๙
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในสวนงานดังกลาว
(๔) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
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(๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) อธิการบดี ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ
(๖) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๗) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
(๘) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภาวิชาการ
(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกัน คุณภาพการศึกษา ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับ
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัยและผูปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
(๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๑) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบการยกเลิกการ
จัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
(๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๓) กําหนดนโยบายและวิธกี ารเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๔) ออกขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดที่ไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๑๗) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู
ในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓)
และ (๔)
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(๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
(๒๐) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น เกี่ ย วกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ยที่ มิ ไ ด ร ะบุ ใ ห เ ปน หน า ที่ ข องผู ใ ด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปน ไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ ให มี ค ณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํ านวนหนึ่ ง ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้ งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริม กิจการมหาวิทยาลัย มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการ รวมทั้งหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการได ม า วาระการดํารงตําแหนง และการพน จาก
ตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ ให มี ส ภาวิ ช าการ ประกอบด ว ยอธิ ก ารบดี เ ป น ประธานสภาวิ ช าการและ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกํา หนดนโยบายและแผนพั ฒนาทางวิช าการของมหาวิทยาลั ยตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยและผูทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลให
มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
(๔) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิช าการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
(๕) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
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(๖) เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษตอสภามหาวิทยาลัย
(๘) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การรั บ เข า สมทบหรื อ การยกเลิ ก การสมทบของ
สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๐ และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นตาม
มาตรา ๑๑ ตอสภามหาวิทยาลัย
(๙) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี
หนาที่สอน วิจัย หรือ ใหบริการทางวิช าการ รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๑๑) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย
มาตรา ๒๖ ใหมี อธิ การบดี เปน ผูบั งคับ บัญ ชาสู งสุ ดและรั บผิ ดชอบการบริห ารงานของ
มหาวิ ทยาลัย และอาจมีรองอธิก ารบดี หรือ ผูชว ยอธิก ารบดี หรือจะมีทั้ งรองอธิก ารบดี แ ละผูชว ย
อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๗ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบั ติ
ตามมาตรา ๓๑
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๒๘ อธิการบดีมวี าระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
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มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๘ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
(๔) สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห พ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากไม ผ า นการประเมิ น ผลตาม
หลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) เปนบุคคลลมละลาย
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๓๐ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร
มาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบป
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปน เวลา
ไมนอยกวาสี่ป
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวย
มาตรา ๓๑ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๒ อธิการบดีเปน ผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะใหมี
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย ใหเปน ไปตามขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี
(๗) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๘) จัดหารายไดแ ละทรัพยากรอื่น จากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุน การดําเนิน ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
(๙) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน
ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ถาอธิการบดี
มิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมี แ ตไ มอาจปฏิบั ติหน าที่ได ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้ งผูมี คุณ สมบัติต ามมาตรา ๓๑ เปน ผู
รักษาการแทน
มาตรา ๓๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีสวนงานตาม
มาตรา ๙ (๓) และ (๔) ซึ่งทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตสองสวนงานขึ้น ไปตั้งอยูใ นเขต
การศึกษานั้น โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตก็ได ทั้งนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
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ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหรองอธิการบดีคนหนึ่ง หรือหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
ที่อ ยูใ นวิท ยาเขตนั้ น คนหนึ่ งเป น ผู บั งคั บบั ญ ชาและรับ ผิ ดชอบงานของวิ ทยาเขตตามที่ อธิ ก ารบดี
มอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจและหนาที่ และการพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ การบริ หารงานของหัว หน าส วนงานตามวรรคหนึ่ง ให เป น ไปตามขอ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) โดย
คําแนะนําของหัวหนาสวนงานนั้น จากผูมีคุณสมบัติเชน เดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาวและให
อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานโดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๗ ในสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน
มีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสวนงานนั้น
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน และ
การจัดระบบบริหารงานในสวนงานดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ ใหมีสภาพนักงาน ประกอบดวย ประธานสภาพนักงาน และสมาชิกซึ่งมาจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาพนักงานและสมาชิก การดําเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๙ ใหสภาพนักงานมีหนาที่ ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ
ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) สงเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๔๐ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน
หรือรองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงเกินกวาหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันไมได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๑ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจ
ชว งให ป ฏิ บัติ ก ารแทนของผูดํ า รงตํ า แหน ง ตา ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ปน ไปตามขอ บั ง คับ ของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดให
ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาการแทนหรือ
ผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น
ในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวยแลวแตกรณี เวน แตผูมอบอํานาจจะกําหนดไว
เปนอยางอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๒ ใหม หาวิทยาลัยจัดใหมีการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวั ด ผลตามหลั ก สู ต รนั้ น ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
แลวดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๕)
มาตรา ๔๕ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๖ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง แยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย
ตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๘ ใหสํา นักงานการตรวจเงิ น แผน ดิน หรือบุค คลภายนอกซึ่งสภามหาวิท ยาลั ย
แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและใหทํา
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี
มาตรา ๔๙ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม
ไดตามความจําเปน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๕๐ ให ผู ส อบบั ญ ชี ทํ า รายงานผลการสอบบั ญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต อ สภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
ใหมหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและ
บัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๕๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป
มาตรา ๕๒ ใหอธิการบดีเปน ผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิ ดความเสี ยหายตอส วนรวม ใหรัฐ มนตรีเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐ มนตรี
วินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๔ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๖
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๕๕ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ได โดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลั กเกณฑแ ละวิธี การแตงตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย พิเศษใหเ ปน ไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย ซึ่ ง มี ค วามรู ค วามสามารถและชํ า นาญเป น พิ เ ศษและพ น จาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษได
อธิ การบดี อ าจแต ง ตั้ง ผู ซึ่ง มิ ได เป น ผูป ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ทยาลั ย เป น อาจารยพิ เ ศษไดโ ดย
คําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

รองศาสตราจารยพิ เศษ ผูช วยศาสตราจารย หรือ ผูชว ยศาสตราจารย พิเ ศษตามพระราชบัญ ญัติ นี้
ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาว เปนคํานําหนานาม เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย ใหใชอักษรยอ ศ.
(๒) ศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
(๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
(๔) รองศาสตราจารย ใหใชอักษรยอ รศ.
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
(๖) ผูชวยศาสตราจารย ใหใชอักษรยอ ผศ.
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๐ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ และ
อนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิต ออกใหแ ก ผูสํ าเร็ จการศึ กษาในสาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ ง
ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอสังคมสมควรแกปริญญานั้น ๆ
แต จ ะให ป ริญ ญาดัง กล าวแกค ณาจารย ประจํ าผู ดํ า รงตํ าแหน งต า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย นายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ
นิสิตหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๘ ผู ใ ดใช ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนิสิตและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่ง
ดังกลาว โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย โดยที่
ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนง
เชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงานของมหาวิทยาลัย ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปน ผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหล งโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ ให โอนบรรดากิ จการ ทรั พย สิ น สิ ทธิ หนี้ สิ น เงิ นงบประมาณและรายได ของ
มหาวิ ทยาลั ยบู รพาตามพระราชบั ญญัติ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเปนของมหาวิ ทยาลั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๗๑ ให น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย ตามพระราชบั ญญั ติม หาวิท ยาลัย บูร พา พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ง ดํา รงตํา แหนง อยู ใ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให ค ณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง ที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญ ญัติ นี้ใ ช บัง คับทํ าหนาที่ ตามที่ไ ดรั บมอบหมายตอ ไป จนกว าจะแล วเสร็จ ภารกิจ หรื อ
สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนอยางอื่น
มาตรา ๗๒ ให ป ระธานกรรมการและกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลั ยบู รพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง อยูใ นวั น ที่พ ระราชบัญ ญัติ นี้
ใชบัง คับ เปน ประธานกรรมการและกรรมการสงเสริม กิ จการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบั ญญัติ นี้
จนกว า จะมี ค ณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๓ ให ป ระธานสภาอาจารย แ ละกรรมการสภาอาจารย ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภาพนักงานและสมาชิกสภาพนักงาน จนกวาจะไดมาซึ่งสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๔ ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ ถาบุคคล
ดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
เมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหพนจากตําแหนง
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๗๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง การนับวาระการดํารงตําแหนง
ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ดวย
มาตรา ๗๖ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง มี อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ คงอยู ต อ ไป จนกว า จะมี ป ระกาศของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๗ ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ผู อํ า นวยการสถาบั น
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูน ย หัวหนาภาควิชา และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ หรือภาควิชาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ
ถาบุ คคลดั งกลา วเปน ขา ราชการของมหาวิ ทยาลั ยบู รพาต อ งแสดงเจตนาเปลี่ย นสถานภาพมาเป น
พนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําความในวรรคสอง
ของมาตรา ๗๔ และวรรคสองของมาตรา ๗๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองคณบดี รองผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูน ย รองหัวหนาภาควิชา และ
รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ให โ อนบรรดาข า ราชการ ลู ก จ า งของส ว นราชการ และพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเปนขาราชการ ลูกจางของ
สวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง
ให ถื อ ว า มหาวิ ท ยาลั ย เป น ส ว นราชการ และให ข า ราชการและลู ก จ า งของส ว นราชการดั ง กล า ว
รับเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ๆ ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากร
ที่จายในลักษณะเงินเดือน และคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
มาใชบังคับ แลวแตกรณี
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ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง และสิทธิในการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้
หรื อมี กรณี ที่ไ มอ าจนํ ามาใชบั ง คับ ได ดว ยเหตุใ ด ๆ ให ก ารดํา เนิ น การในส ว นที่ ไม สอดคล องกั บ
พระราชบัญญัตินี้ หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได เปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๗๙ ขาราชการ หรือลูกจาง ตามมาตรา ๗๘ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว เห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) แตไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใ ช
บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลว เห็น วามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ใหรับเขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะ
บรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ก็ใหบรรจุได
(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางาน
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได ใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและเมื่อไดยื่นแสดง
เจตนาแลวจะถอนมิได
มาตรา ๘๐ ผูซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๗
และมาตรา ๗๙ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่
เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๑ ขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเปน พนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๙ ใหถือว าเปน การให ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก หรือยุ บ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางของสวนราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหถือวาเปนการออก
จากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
บําเหน็จลูกจาง
สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก และคณะกรรมการประจําศูนยซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนง
อยู ใ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช บัง คั บ คงมีฐ านะเป น คณะกรรมการดั ง กล า วตอ ไปและทํ าหน า ที่
คณะกรรมการประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้หรือทําหนา ที่ตามที่ไดรับ แตงตั้งหรือเลือกตั้ ง
จนกวาจะไดมีการแตงตั้ งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้น ใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกิ น
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๓ ให ตํ า แหน ง ศาสตราจารย ศาสตราจารย พิ เ ศษ ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยของ
มหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนตําแหนงศาสตราจารย
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ศาสตราจารย พิ เ ศษ ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารย ตามพระราชบัญญัตินี้แ ละใหผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวคงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ในระหวางที่ยังมีขาราชการของสวนราชการตามมาตรา ๗๘ เปนผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการของสวนราชการดังกลาวมีสวนรวมในกิจการ
สภาพนักงานโดยเทาเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่มีตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวาง
ลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอน
อัตราตําแหนงและเงิน งบประมาณแผน ดิน ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงินเดือนและคาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย
และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๖ ใหออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนําพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ ใ ช อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ สมควรปรั บปรุ งการศึ ก ษา
อุดมศึกษาให สอดคล องกั บการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคม โดยสงเสริ มให มหาวิทยาลั ยของรั ฐ
พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหาร
จัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

