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  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่สถาปนาขึ้นโดย “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสิลปากร พุทธศักราช 2486” และเป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยที่รัฐออกกฎหมายให้โอน         
ไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี คือ พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2502 ต่อมาได้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร อีก 3 ฉบับ คือ “พระราชบัญญัติ       
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511” “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530” โดยฉบับล่าสุด    
คือ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559” 

  วัตถุประสงค์ของผู้เขียนในการรวบรวมกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 4 ฉบับ 
และกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปบทบัญญัติส าคัญในกฎหมาย รวมถึงกรณี
หรือเหตุการณ์ส าคัญอันเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวด้วย มีอยู่สามประการ กล่าวคือ ประการแรก                 
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้า             
นอกจากจะได้ทราบถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยตรงแล้ว ยังได้ทราบถึงพัฒนาการ
ในวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในยุคเริ่มต้นและต่อ ๆ มาได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ประการต่อมาก็
เพ่ือให้เห็นรากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรม”               
ที่เป็นแหล่งก าเนิดส าคัญของงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพยากรส าคัญ         
ทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และวัตถุประสงค์ประการสุดท้าย ก็เพ่ือให้ผู้มีอ านาจและ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจักได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้ าที่ เพ่ือด าเนินการและพัฒนา        
ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติสืบต่อไป 
 
 
 

     นายอนุชาติ  คงมาลัย 
     อัยการอาวุโส ส านักงานอัยการสูงสุด 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สารบัญ 
กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 – 2559 

 หน้า 
ค ำน ำ  
ควำมเบื้องต้น 1 
กฎหมำยมหำวิทยำลัยศิลปำกร 4 ฉบับหลัก และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 1 
สี่ยุคของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 2 
บทที่ 1 3 
ยุคแรก : ยุคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรม 3 

1.1 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสิลปำกร พุทธศักรำช 2486 3 

1.2 วันที่ 12 ตุลำคม 2486 : วันใช้กฎหมำย : วันสถำปนำมหำวิทยำลัย  3 

1.3 มหำวิทยำลัยแห่งศิลปกรรม : เป็นนิติบุคคล 3 

1.4 นำยกรัฐมนตรีเป็นนำยกกรรมกำรมหำวิทยำลัย 3 

1.5 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย 3 

1.6 อธิบดีกรมศิลปำกรเป็นผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย : หนำ้ที ่ 4 
1.7 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยเป็นเลขำธิกำรมหำวิทยำลัยโดยต ำแหน่ง 
      มีหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 

4 

1.8 คณบดี : หัวหน้ำแผนกวชิำ 4 
1.9 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 5 
1.10 เจ้ำหน้ำที่ทำงวิชำกำร 5 
1.11 พระรำชบัญญัติโอนมหำวิทยำลัยศิลปำกรไปสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 5 
1.12 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 : ลูกจ้ำงเป็นข้ำรำชกำร 5 
1.13 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508 : อธิกำรบดีแทน 
        ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 

6 

บทที่ 2 7 
ยุคที่สอง : ยุคแห่งการขยายขอบเขตการศึกษา 7 
2.1 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2511 : กฎหมำยใหม่แทนกฎหมำยเดิม 7 
2.2 วันที่ 1 มกรำคม 2512 : วันเริ่มต้นของยุคท่ีสอง 7 
2.3 มหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อจำกเดิม : เป็นนิติบุคคล : เป็นกรมในส ำนักนำยกรัฐมนตรี 7 
2.4 ขยำยขอบเขตให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง : ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง 
      : ทะนุบ ำรุงวัฒนธรรม 

7 

2.5 มีสภำมหำวิทยำลัย : นำยกรัฐมนตรีเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัย 8 
2.6 อ ำนำจและหน้ำที่สภำมหำวิทยำลัย 8 
2.7 อธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำ 8 
2.8 คณบดี : อธิกำรวิทยำลัย : หัวหน้ำภำควิชำ 9 
2.9 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ : คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย : คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 9 
2.10 คณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย 10 
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 หน้า 
2.11 ประกำศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 181  
        : นำยกรัฐมนตรีไม่ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยอีกต่อไป 

10 

2.12 ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 : มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นส่วนรำชกำรของ          
ทบวงมหำวิทยำลัยของรัฐสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

11 

บทที่ 3 12 
ยุคที่สาม : ยุคแห่งการขยายเขตพื้นที่การศึกษาวิจัย : ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร 12 
3.1 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2530 : กฎหมำยใหม่แทนกฎหมำยเดิม 12 
3.2 วันที่ 1 มกรำคม 2531 : วันเริ่มต้นของยุคท่ีสำม 12 
3.3 มหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อจำกเดิม : เป็นนิติบุคคล 12 
3.4 วัตถุประสงค์สำมประกำร : ให้กำรศึกษำวิจัย : ให้บริกำรทำงวิชำกำร : ทะนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 13 
3.5 ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัย 13 
3.6 กำรจัดตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกส่วนรำชกำรระดับคณะขึ้นไป ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
      : กำรแบ่งส่วนรำชกำรย่อยระดับภำควิชำลงมำให้ท ำเป็นประกำศทบวงมหำวิทยำลัย 

13 

3.7 กำรรับสถำบันกำรศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นเข้ำสมทบ : ท ำเป็นประกำศทบวงมหำวิทยำลัย 17 
3.8 สภำมหำวิทยำลัย : องค์ประกอบ 37 คน 14 
3.9 อ ำนำจและหน้ำที่สภำมหำวิทยำลัย 15 
3.10 คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 16 
3.11 สภำคณำจำรย์ 16 
3.12 อธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำ 16 
3.13 ส ำนักงำนวิทยำเขต : รองอธิกำรบดีวิทยำเขต : คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขต 16 
3.14 คณบดี : บัณฑิตวิทยำลัย : คณะ : คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย  
        : คณะกรรมกำรประจ ำคณะ : ภำควิชำในคณะ : หัวหน้ำภำควิชำ 

17 

3.15 ผู้อ ำนวยกำร : หัวหน้ำหน่วยงำน : วิทยำลัย : สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ หน่วยงำนที่มีฐำนะ 
        เทียบเท่ำคณะ : ภำควิชำ 

17 

3.16 ศำสตรำจำรย์ : รองศำสตรำจำรย์: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ : อำจำรย์ 18 
3.17 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ 18 
3.18 ศำสตรำจำรย์พิเศษ : รองศำสตรำจำรย์พิเศษ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ : อำจำรย์พิเศษ 18 
3.19 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 : ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 19 
3.20 พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 : มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
        เป็นส่วนรำชกำรในทบวงมหำวิทยำลัย 

20 

3.21 พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 : ยกเลิกพระรำชบัญญัติปรับปรุง      
        กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 : ทบวงมหำวิทยำลัยและส่วนรำชกำรคงอยู่ต่อไปจนมีกฎหมำย 
        จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

20 

3.22 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 : มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
        เป็นสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับปริญญำที่เป็นนิติบุคคล 
        เป็นส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

21 
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บทที่ 4 22 
ยุคที่สี่ : ยุคแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 22 
๔.๑ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. ๒๕๕๙ : เป็นกฎหมำยใหม่แทนกฎหมำยเก่ำ 22 
๔.๒ วันที่ 2 กรกฎำคม ๒๕๕๙ : วันเริ่มต้นของยุคท่ีสี่ 22 
๔.๓ มหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อจำกเดิม : เป็นนิติบุคคล 23 
๔.๔ มหำวิทยำลัยของรัฐ : ไม่เป็นส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ : เป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 23 
๔.๕ วัตถุประสงค์สำมประกำร : ให้กำรศึกษำพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพ : บริกำรทำงวิชำกำร  
      : ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

23 

๔.๖ ส่วนงำนของมหำวิทยำลัย 24 
4.7 กำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิกส่วนงำนของมหำวิทยำลัย : ให้ท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัยและ 
     ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ : กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 

24 

๔.8 ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำหรือสถำบันอ่ืน : ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและ 
      ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

24 

๔.9 มหำวิทยำลัยไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยแรงงำน 25 
๔.10 อ ำนำจและหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย 25 
๔.๑1 รำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 26 
๔.๑2 สภำมหำวิทยำลัย : องค์ประกอบ ๓๑ คน 27 
๔.๑3 อ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย 29 
๔.๑4 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 31 
๔.๑5 คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ 31 
๔.๑6 สภำวิชำกำร 31 
๔.๑7 สภำคณำจำรย์และพนักงำน 32 
๔.๑8 อธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด : รองอธิกำรบดี : ผู้ช่วยอธิกำรบดี 33 
๔.๑9 อ ำนำจและหน้ำที่อธิกำรบดี 34 
๔.20 วิทยำเขต : คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขต 35 
๔.๒1 คณะ: คณบดี : รองคณบดี : ผู้ช่วยคณบดี : คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 35 
๔.๒2 ห้ำมด ำรงต ำแหน่งเกินหนึ่งต ำแหน่ง : รักษำกำรแทนอีกต ำแหน่งไม่เกิน ๑๘๐ วัน 36 
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ความเบื้องต้น   
  “มหาวิทยาลัยสิลปากร” เป็นชื่อเมื่อแรกสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรม โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปากร พุทธศักราช 2486 ดังค า
ปรารภของกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า 
  “โดยท่ีสภาผู้แทนราสดรลงมติว่า เพื่อฟื้นฟูบ ารุงสิลปกรรมของชาติให้จเรินรุ่งเรือง และ
เพาะสิลปินผู้ทรงวิทยาคุนให้แพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นการสมควรท่ีจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยสลิปากรขึ้น” 
  ต่อมา ได้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรอีก ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และฉบับ
ล่าสุด คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร ๔ ฉบับหลัก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกอบด้วยกฎหมายหลักรวม ๔ ฉบับ และ
กฎหมายแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายหลักแต่ละฉบับ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
   ๑.๑ พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   ๑.๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๑.๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
  ๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   ๒.๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๑ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
   ๒.๒ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 
  ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
   ๓.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 
   ๓.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   ๓.3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
   ๓.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  ๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕59 

                                                 
(1) นายอนุชาติ  คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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สี่ยุคของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  พิจารณาจากกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง ๔ ฉบับหลักดังกล่าว แบ่ง
ช่วงเวลาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป็น ๔ ช่วงเวลา หรือเรียกว่าสี่ยุค ดังนี้ 
  ยุคแรก เป็นยุคแห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรม มีช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 
๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ 
  ยุคที่สอง เป็นยุคของการขยายขอบเขตการศึกษา มีช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี  ๑ 
มกราคม ๒๕๑๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
  ยุคที่สาม เป็นยุคแห่งการขยายเขตพื้นท่ีการศึกษาวิจัย ปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหาร มีช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๓๑ ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  ยุคที่สี่ ยุคแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเร่ิมต้นของยุคท่ีสี่นี้ ตั้งแต่วันท่ี 
2 กรกฎาคม 2๕๕๙ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 
  ท้ังนี้  ในแต่ละยุคนั้น ได้มีบทบัญญัติและเหตุการณ์ทางกฎหมายท่ีส าคัญต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกิดขึ้นตามรายละเอียดของแต่ละยุค ดังนี้ 
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บทที่ 1 
ยุคแรก : ยุคการจดัตั้งมหาวิทยาลัยแหง่ศลิปกรรม (๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๖ – 31 ธนัวาคม ๒๕๑๑) 

  ยุคแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มต้นขึ้นโดยรัฐได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สิลปากร พ.ศ. 2486 ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อท าหน้าท่ีจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมต่าง ๆ 
  ยุคแรก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึงป ีพ.ศ. ๒๕๑๑ มีกรณีและเหตุการณ์ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรพุทธศักราช ๒๔8๖ 
  กฎหมายท่ีถือเป็นจุดก าเนิดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสิลปากร พุทธสักราช ๒๔๘๖” (มาตรา ๑) 
  โดยที่กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายงดใช้อักษร
ภาษาไทยบางตัวอกัษร จึงใช้ค าว่า “สิลปากร” เป็นท้ังชื่อกฎหมายและชื่อของมหาวิทยาลัย 
  1.2 วันที่ 12 ตุลาคม 2486          ฎหมาย   วันสถาปนามหาวิทยาลัย 
  “ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” (มาตรา 2) และ 
  “ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยสิลปากร” (มาตรา 3) 
  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ตอนท่ี 54 เล่ม 60            
วันท่ี 12 ตุลาคม 2486 ฉะนั้น วันท่ี 12 ตุลาคม 2486 จึงเป็นวันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ และ    
ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยนิตินัย 
  1.3 มหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรม : เป็นนิติบุคคล 
  “ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยสิลปากร”           
มีหน้าท่ีจัดการศึกษาวิชาประติมากัม จิตรกัม ดุริยางคสิลป นาตสิลป วิชาโบราณคดี และวิชาช่างสิลป
อย่างอื่น” (มาตรา 3)  
  หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเริ่มแรก คือ การจัดการศึกษาวิชาประติมากรรม 
จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิชาโบราณคดี และวิชาช่างศิลป์อย่างอื่น 
  มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล (มาตรา 4) 
  1.4 นายกรัฐมนตรีเป็นนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และอธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก
จ านวนไม่เกินห้านาย (มาตรา 6) 
  นายกรัฐมนตรีเป็นนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอุป
นายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัย (มาตรา 7) 
  คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย (มาตรา 8) 
  1.5 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  
  อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ดังนี ้
  “มาตรา 10 คณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ี ดังนี ้
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  (1) จัดวางระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (2) พิจารณาเพื่ออนุมัติหลักสูตรวิชาต่าง ๆ 
  (3) เลือกตั้งหรือถอดถอนคณบดีและหัวหน้าแผนกวิชา 
  (4) พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนชั้น ถอดถอน และควบคุมเจ้าหน้าท่ีทางวิชาการ 
  (5) อนุมัติให้ปริญญา และอนุปริญญาตามมาตรา 26  มาตรา 27 มาตรา 28 
  (6) จัดตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  (7) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินอย่างอื่นของมหาวิทยาลัย 
  (8) พิจารณาและให้ความเห็นใด ๆ อันเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หรือเรื่องการศึกษา      
ซึ่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยเสนอมา” 
  1.6 อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย : หน้าที่ 
  “มาตรา 14 ให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย โดยต าแหน่งและ      
มีหน้าท่ี ดังนี ้
  (1) ควบคุมดูแลการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  
  (2) รับปรึกษาและให้ความเห็นแก่คณบดี 
  (3) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย 
  (4) รักษาวินัยของมหาวิทยาลัย 
  (5) แต่งตั้ง เลื่อนขึ้น ถอดถอน และบังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย” 
 
  1.7 เลขาธิการคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่ง : มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา 16 ให้เลขาธิการคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่ง และมีหน้าท่ี ดังนี้ 
  (1) ควบคุมการทะเบียนและสถิติ 
  (2) ควบคุมการบัญชี 
  (3) ตรวจตรา – ดูแลการเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอย่างอื่นของมหาวิทยาลัย” 
  1.8 คณบดี : หัวหน้าแผนกวิชา 
  “มาตรา 20 กิจการในคณะหนึ่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
คณบดี ซึ่งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยจะได้เลือกตั้งขึ้นจากบรรดาหัวหน้าแผนกวิชาในคณะนั้น และ
ด ารงอยู่ในต าแหน่งสี่ปี แต่จะเลือกตั้งให้อยู่ในต าแหน่งนั้นอีกคราวละสี่ปีก็ได้ 
  กิจการในแผนกวิชานั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าแผนกวิชาคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยจะได้เลือกตั้งขึ้นจากบรรดาศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ในแผนกวิชานั้น” 
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  1.9 คณะกรรมการประจ าคณะ 
  “มาตรา 17 ในคณะหนึ่ง ๆ ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี
เป็นประธาน และผู้แทนแผนกวิชาต่าง ๆ ในคณะนั้นเท่าท่ีคณะกรรมการประจ า คณะจะได้ตกลงกัน
โดยอนุมัติของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากบรรดาหัวหน้าแผนกวิชา ศาสตราจารย์ หรือ
อาจารย์ในแผนกนั้น แต่ต้องมีจ านวนไม่เกินสองคนต่อหนึ่งแผนก 
  ในแผนกอิสระ ให้มีคณะกรรมการประจ าแผนก ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าแผนกวิชา
และอาจารย์ 
  ให้คณะกรรมการประจ าคณะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเลขานุการ” 
  1.10 เจ้าหน้าที่ทางวิชาการ 
  “มาตรา 23 เจ้าหน้าท่ีทางวิชาการของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น  
  (1) ศาสตราจารย์ 
  (2) อาจารย์ 
  (3) ผู้สอน” 
  “มาตรา 24 บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ต้องมีคุณวุฒิเชี่ยวชาญอย่าง
ยิ่งในวิชาประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิชาโบราณคดี หรือวิชาช่างศิลป์อย่างอื่น 
และได้เคยรับราชการมาแล้วไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีหรือได้ท าการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่าห้าปี 
  บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ต้องมีคุณวุฒิเชี่ยวชาญในวิชาประติมากรรม 
จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิชาโบราณคดี หรือวิชาช่างศิลป์อย่างอื่น และได้เคยรับราชการ
มาแล้วไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีหรือได้ท าการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่าสามป ี
  บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอน ต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาท่ีจะสอน” 
  1.11 พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ปี พ.ศ. 2502 รัฐได้ตราพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากท่ีได้มีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นในส านักนายกรัฐมนตรี และโดยที่เห็นว่าการท่ีมหาวิทยาลัยแยกกันอยู่
ต่างกระทรวง เป็นการยากล าบากแก่การปกครองและการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ควรโอนมาอยู่
รวมกันในส านักนายกรัฐมนตรีท้ังหมด จะเป็นความสะดวกในทางด าเนินการท้ังในด้านวิชาการและ
ธุรการ และจะได้ผลตามเจตนารมณ์ของการตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติ 
  1.12 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2506 : ลูกจ้างเป็น
ข้าราชการ 
  ปี พ.ศ. 2506 รัฐได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2506 ขึ้น 
เพื่อปรับปรุงเจ้าหน้าท่ีทางวิชาการและธุรการของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างให้เป็น
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ข้าราชการพลเรือน เพื่อส่งเสริมฐานะของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการศึกษาด้านนี้ด้วยดีตลอดมาให้
มั่นคงเช่นเดียวกับข้าราชการ 
  1.13 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508 :     า    
แทน    ำ  ย า มหา   ยา  ย 
  ปี พ.ศ. 2508 รัฐเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้น ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และการแต่งตั้งผู้อ านวยการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกต่างกับกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยท่ัวไป เมื่อมหาวิทยาลัยท้ังหลายได้โอน
มาสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นทบวงการเมืองเทียบเท่ากรม จึงสมควรแก้ไขอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เปลี่ยนผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการของมหาวิทยาลัยจาก
ผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากรท าหน้าท่ีนี้โดยต าแหน่งมาเป็นอธิการบดี เพื่อให้เป็นแบบ
เดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 508 ขึ้น โดย 
  ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง คือ นายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี คณบดี และเลขาธิการคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
(มาตรา 7) 
  นายกรัฐมนตรีเป็นนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และอธิการบดีเป็นอุปนายก
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (มาตรา 7) 
  ให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีเสนอการแต่งตั้งอธิการบดี เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าแต่งตั้ง (มาตรา 10(6) และมาตรา 14 วรรคสอง) 
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บทที่ 2 
ยุคที่สอง : ยุคแห่งการขยายขอบเขตการศึกษา (1 มกราคม 2512 – 31 ธนัวาคม 2530) 

  ด้วยเหตุท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 จ ากัดขอบเขต
ของการศึกษา โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหน้าท่ีจัดการศึกษาวิชาประติมากรรม จิตรกรรม       
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิชาโบราณคดี และวิชาช่างศิลป์อย่างอื่น (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พุทธศักราช 2486 มาตรา 3) ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 เพื่อให้มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถขยายขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขวางได้ยิ่งขึ้น รัฐจึงได้ตรากฎหมายฉบับใหม่ คือ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 ขึ้นมาแทนกฎหมายเดิม 
  ยุคท่ีสอง ระหว่างปี พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2530 มีกรณีและเหตุการณ์ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 : กฎหมายใหม่แทนกฎหมายเดิม 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 มาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2506 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2508 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 จึงเป็นกฎหมายใหม่ท่ีออกมาใช้
บังคับแทนกฎหมายเดิม 
  2.2 วันที่ 1 มกราคม 2512 : วันเริ่มต้นของยุคที่สอง 
  “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
(มาตรา 2) 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
พิเศษ เล่ม 85 ตอนที่ 123 วันท่ี 31 ธันวาคม 2511 
  ฉะนั้น วันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 มีผลใช้บังคับ คือ     
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2512 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นวันเร่ิมต้นยุคที่สองของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อจากเดิม                 : เป็นกรม    า    าย    ม     
  พระราชบัญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร  พ .ศ .  2511 มาตรา  4  บัญญั ติ                  
“ให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 
เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้ และคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล มี ฐานะเป็นกรม          
ในส านักนายกรัฐมนตรี” 
  2.4 ขยายขอบเขตให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง : ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพ : ทะนุบ ารุงวัฒนธรรม 
  เดิมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 มาตรา 3 บัญญัติให้มหาวิทยาลัย
มีหน้าท่ีจัดการศึกษาวิชาประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิชาโบราณคดี และ                
วิชาช่างศิลป์อย่างอื่นเท่านั้น  
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  ต่อมารัฐเห็นสมควรขยายขอบเขตอ านาจหน้า ท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร              
ให้กว้างขวางมากขึ้น จึงก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 มาตรา 7     
ให้ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และทะนุบ ารุงวัฒนธรรม” 
  2.5 มีสภามหาวิทยาลัย    าย    ม         าย   ามหา   ยา  ย 
  “มาตรา 13 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และอธิการ         
ในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และกรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนและไม่เกินหกคน 
  ให้รองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีมีรองอธิการบดีหลายคน     
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” 
  2.6 อ านาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย 
  “มาตรา 15 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมและกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
  (1) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (2) พิจารณาหลักสูตรวิชาเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบของสภาการศึกษาแห่งชาติ 
  (3) จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาอบรมและการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น 
  (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
  (5) เสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชา 
  (6) พิจารณาการรับวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการชั้นสูง เข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัย 
  (7) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี อธิการ 
รองอธิการ หวัหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (8) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 
  2.7 อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา  
  “มาตรา 18 ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยก็ได้ 
  อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย และให้ด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้” 
  “มาตรา 21 เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี และรอง
อธิการบดีเป็นรองอธิบดี ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่น ๆ” 
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  2.8 คณบดี : อธิการวิทยาลัย : หัวหน้าภาควิชา 
  “มาตรา 22 ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบงานของ
คณะ จะมีรองคณบดีคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยก็ได้ 
  คณบดีนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว และให้ด ารงต าแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  ถ้ามีการแบ่งภาควิชา ก็ให้มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของภาควิชา” 
  “มาตรา 25 ในวิทยาลัยหนึ่ง ให้มีอธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงาน
ของวิทยาลัย และจะมีรองอธิการคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยก็ได้ 
  อธิการนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว และให้ด ารงต าแหน่งสี่ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้” 
  “มาตรา 28 ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบใน
งานของวิทยาลัย จะมีรองคณบดีคนหนึ่งท าหน้าท่ิเป็นผู้ช่วยก็ได้ 
  คณบดีนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว และให้ด ารงต าแหน่งสี่ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  ถ้ามีการแบ่งภาควิชา ก็ให้มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของภาควิชา” 
  2.9 คณะกรรมการประจ าคณะ : คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย : คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 
  “มาตรา 23 ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าภาควิชาในคณะนั้นเป็นกรรมการ ถ้าในคณะไม่มีการแบ่งภาควิชาหรือมีไม่ถึงสี่
ภาควิชา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณาจารย์ในคณะนั้นเป็นกรมการ-หรือเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้
ได้จ านวนสี่คน 
  ให้คณะกรรมการประจ าคณะแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ 
  กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้” 
  “มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการเป็นประธาน 
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ในวิทยาลัยนั้น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนและ
ไม่เกินหกคน 
  ให้คณะการการประจ าวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ 
  กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้” 
  “มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยคณบดีเป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ในบัณฑิตในวิทยาลัยนั้น    
มีจ านวนไม่เกินเก้าคน 
  ให้คณะการการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ 
  กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหมอ่ีกได้” 
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  2.10 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา 32 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย์ ซึ่งอาจเป็นศาสตราจารย์ประจ าหรือศาสตราจารย์พิเศษ 
  (๒) รองศาสตราจารย์ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (๔) อาจารย์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
  ๒.๑๑ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 181 : นายกรัฐมนตรีไม่ด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยอีกต่อไป 
  ในปี พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2511 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น เพื่อแบ่งเบา
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี จึงได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 181 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2515 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2515 เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 110 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2515) รวม 5 ข้อ โดยบทบัญญัติส าคัญอยู่ใน
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ดังนี้ 
  “ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร     
พ.ศ. 2511 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 13 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง และเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
อธิการในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนและ   ไม่เกินเก้าคน 
  ให้รองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีมีรองอธิการบดีหลายคน      
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” 
  “ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 14 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 
  ในกรณีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้ง         
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงครบตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน” 
  “ข้อ 3 ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้นจากต าแหน่ง 
แต่คงให้ประกอบกันกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งเป็นสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติการต่อไป
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       
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ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แล้ว  การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบ
วันนับแต่วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ” 
  2.12 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 : มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วน
ราชการของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ในปี พ.ศ. 2515 นั้น คณะปฏิบัติมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดจ านวนกระทรวงและทบวงเสียใหม่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะปฏิบัติ และจัดแบ่งกรมหรือส านักงานในกระทรวงหรือทบวง ให้ตรงตามลักษณะ
และความเหมาะสมของงาน และเพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกรมหรือส านักงาน         
และจัดระเบียบหน่วยราชการซึ่งปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยรวมไว้ในกรมหรือ
ส านักงานเดียวกัน อันจะเป็นผลให้การบริหารราชการเป็นไปโดยประหยัดและรวดเร็ว                  
มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด กับขจัดปัญหางานซ้ าและซ้อนกัน จึงออกประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2515 เป็นต้นไป 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 145 วันท่ี 29 กันยายน 2515) 
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ข้อ 5 บัญญัติให้ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการและการก ากับการศึกษาของรัฐใน
ระดับอุดมศึกษานอกจากท่ีอยู่ในอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ และในข้อ 6(10) บัญญัติให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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บทที่ 3 
ยุคที่สาม : ยุคแห่งการขยายเขตพื้นที่การศึกษาวิจัย : ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร                

(1 มกราคม 2531 – 1 กรกฎาคม 2559) 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ในขณะนั้นการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เพิ่มขึ้น
เป็นอันมาก โดยมีการขยายเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกเป็นสองวิทยาเขต และขยายการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีการสอนถึงขึ้นปริญญาโท การค้นคว้ า การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สมควรท่ีจะได้มี
การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารการศึกษามีความคล่องตัว
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ รัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ขึ้นมา
ใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 
  ยุคท่ีสาม ระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 มีกรณีและเหตุการณ์ส าคัญ       
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
  3.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 : กฎหมายใหม่แทน
กฎหมายเดิม 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 181         
(ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2515) 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 จึงเป็นกฎหมายใหม่ท่ีออกมาใช้
บังคับแทนกฎหมายเดิม 
  3.2 วันที่ 1 มกราคม 2531 : วันเริ่มต้นของยุคที่สาม 
  “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
(มาตรา 2) 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
พิเศษ เล่ม 104 ตอนที่ 277 วันท่ี 31 ธันวาคม 2530 
  ฉะนั้น วันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับคือตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นวันเร่ิมต้นยุคที่สามของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.3 มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อจากเดิม : เป็นนิติบุคคล 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 4 บัญญัติให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
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  3.4 วัตถุประสงค์สามประการ : ให้การศึกษาวิจัย : ให้บริการทางวิชาการ :
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.5 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
  การแบ่งส่วนราชการและส่วนราชการย่อยของมหาวิทยาลัย บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ดังนี้ 
  “มาตรา 8 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานอธิการบดี 
  (2) วิทยาเขต 
  (3) บัณฑิตวิทยาลัย 
  (4) คณะ 
  (5) วิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอาจให้มีสถาบัน ส านัก ศูนย์ และหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
  ส านักงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ี
มีฐานะเทียบเท่ากอง 
  คณะและวิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักเลขานุการ ภาควิชา กอง หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 
  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะอาจจะแบ่งส่วนราชการเป็นส านักเลขานุการ กอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่ากอง 
  ส านักงานเลขานุการ กอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 
อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนก หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าแผนก” 
  3.6 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการระดับคณะขึ้นไปให้ตราเป็น        
พระราชกฤษฎีกา : การแบ่งส่วนราชการย่อยระดับภาควิชาลงมาให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา 9 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา 
  แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาการ หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา ส านักงานเลขานุการ กอง และแผนก หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
กองหรือแผนกให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย” 
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  3.7 การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบ : ท าเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย    
  “มาตรา 10 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
  การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย     
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
  การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยท่ีเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็น
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  3.8 สภามหาวิทยาลัย : องค์ประกอบ 37 คน 
  “มาตรา 13 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (๑) นายกสภามหาวิทยาลยั ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  (๒) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดีโดยต าแหน่ง 
  (๓) ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(๕) และ (๖)  
  (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนเก้าคน ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนเก้าคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าผู้ได้ท า
การสอนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี” 
  “มาตรา 14 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13(๕) ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้เลือกตั้ง    
ส่วนการเลือกตั้งกรรมการมหาวิทยาลัยตามมาตรา 13(๖) ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย เป็น
ผู้เลือกตั้ง 
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  คุณสมบัติของผู้รับการเลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 15 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา 13(๔) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13(๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
สองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้  
  ฯลฯ” 
  ๓.9 อ านาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย 
  “มาตรา 16 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  (๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
  (๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
  (๔) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านักและศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวมท้ังการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงานดังกล่าว 
  (๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันวิจัย 
  (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
อธิการบดี 
  (๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา 
  (๙) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
  (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
  (๑๑) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
  (๑๒) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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  (๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใด 
  ๓.10 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๑๘ มหาวิทยาลัยอาจให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
  จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระในการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๓.11 สภาคณาจารย์ 
  “มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยเลือกตั้งขึ้นจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
  สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดีและ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง
และการด าเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๓.12 อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา 
  “มาตรา ๑๙ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือมีท้ังรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี และรองอธิการบดีเป็น
รองอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น” 
  ๓.๑3 ส านักงานวิทยาเขต : รองอธิการบดีวิทยาเขต : คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
  “มาตรา ๒๕ ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ประกอบด้วย    
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะในวิทยาเขตนั้น เป็นกรรมการโดยต าแหน่งกับกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์
ประจ าในวิทยาเขตนั้นมีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน 
  ฯลฯ” 
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  ๓.๑4 คณบดี : บัณฑิตวิทยาลัย : คณะ : คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย : 
คณะกรรมการประจ าคณะ : ภาควิชาในคณะ : หัวหน้าภาควิชา 
  “มาตรา ๒๘ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ี
คณบดีมอบหมาย 
  ฯลฯ” 
  “มาตรา 30 การจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา 31 ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ 
และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
  ฯลฯ” 
  “มาตรา 32 ในคณะหนึ่งให้มีคณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ถ้ามี เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าในคณะมีจ านวนไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง ถ้าไม่มีการแบ่งภาควิชาหรือมีแต่ไม่ถึงสี่ภาควิชา             
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าในคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่    
ไม่เกินเจ็ดคน 
  ฯลฯ” 
  “มาตรา 34 ในกรณีท่ีมีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐาน
เทียบเท่าภาควิชา เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และจะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่าง
อื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีหัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย 
  ฯลฯ” 
  ๓.๑5 ผู้อ านวยการ : หัวหน้าหน่วยงาน  : วิทยาลัย : สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ : คณะกรรมการประจ าคณะ : คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ : ภาควิชา 
  “มาตรา ๓๕ ในวิทยาลัยหนึ่ง ให้มีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของวิทยาลัย และจะให้มีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพื่อท า
หน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยมอบหมาย 
  ฯลฯ” 
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  “มาตรา ๓๖ การจัดให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน
ในวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีท่ีมีการแบ่งภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาในวิทยาลัย ให้น าบทบัญญัติมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  “มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าท่ีและ
รับผิดชอบตามท่ีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
มอบหมาย 
  ฯลฯ” 
  “มาตรา ๓๘ การจัดให้มีคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
  ๓.๑6 ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ 
  “มาตรา ๔๓ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย์ 
  (๒) รองศาสตราจารย์ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (๔) อาจารย์ 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย” 
  ๓.๑7 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
  “มาตรา ๔๖ ศาสตราจารย์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและ
พันจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณใน
วิชาท่ีศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 
  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๓.๑8 ศาสตราจารย์พิเศษ : รองศาสตราจารย์พิเศษ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ : 
อาจารย์พิเศษ 
  “มาตรา ๔๕ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
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  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๔๔ อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษได้
ตามค าแนะน าของคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๓.๑9 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 : ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 รัฐได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรก าหนดให้มหาวิทยาลัย
สามารถน ารายได้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน และให้มหาวิทยาลัยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ถือเป็นราชพัสดุ เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารกจิการของมหาวิทยาลัยและการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหรือท่ี
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ จึงได้ตรากฎหมายคือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี 2) ขึ้น 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 115 ตอนท่ี 6 ก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑       
เป็นต้นไป ตามนับบทบัญญัติมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัตินี้  
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 มีบทบัญญัติท้ังสิ้น      
6 มาตรา โดยบทบัญญัติส าคัญอยู่ในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ดังนี้ 
  “มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 11 นอกจากเงินท่ีก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมี
รายได้ ดังนี้ 
  (๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (๓) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล 
หรือใช้ประโยชน์ 
  (๔) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
  ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเป็นราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ และท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น  
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  รายได้ของมหาวิทยาลัยรวมท้ังเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เว้นแต่เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการ
ผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างท าของท่ีด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ” 
  “มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  “มาตรา ๑๑ ทวิ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดย
การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๕ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้แก่บรรดาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมหาวิทยาลัย
ได้มาโดยมีผู้อุทิศหรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ” 
  ๓.20 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นส่วนราชการในทบวงมหาวิทยาลัย 
  ในปี  พ .ศ .  2534 รั ฐ เห็นว่ าประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบับ ท่ี  216 ลงวัน ท่ี             
29 กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว และมีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง ท าให้ไม่สะดวกในการใช้กฎหมาย สมควร
รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นพระราชบัญญัติเพียงฉบับเดียว จึงได้ตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ ขึ้น 
  พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้มีทบวงมหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็น
กระทรวงตามความในมาตรา ๔(๑๕) โดยมีรายละเอียดตามหมวด 14 ท่ีกระกอบด้วยมาตรา 31 
และมาตรา 32 ซึ่งในมาตรา 32(๑๖) บัญญัติให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 
  ๓.21 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ : ยกเลิก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 : ทบวงมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
ยังคงมีอยู่ต่อไปจนมีกฎหมายจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 ออกมายกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มีผลให้เป็น
การยกเลิกทบวงมหาวิทยาลัย ท้ังส่วนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จะมาอยู่ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้
ทบวงมหาวิทยาลัยและส่วนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยคงอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายว่า
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ด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๒ ดังนี้ 
  “มาตรา ๕๒ ให้ทบวงมหาวิทยาลัยและส่วนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งถูกยกเลิกโดย
มาตรา 3 ยังคงเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงและส่วนราชการท่ีสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป และให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
ส่วนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยโดยมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายต่อไป ท้ังนี้จนกว่าจะมีการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” 
  ๓.22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
นิติบุคคลเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ต่อมาปี พ.ศ. 2546 รัฐได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 โดยมาตรา ๖ บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (๑) ระดับบริหาร
ราชการในส่วนกลาง (๒) ระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นท่ีการศึกษา และ (๓) ระเบียบบริหารราชการ          
ในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล 
  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ตามมาตรา 10(5) 
บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นส่วนราชการท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ส าหรับการจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล บัญญัติเป็นหมวด 3 มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา 43 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร    
จะมีฐานะเป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล เป็น
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามความในมาตรา ๔๐ ดังนี้ 
  “มาตรา ๔๐ ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐท่ี
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล ท้ังท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกัดและท่ีเป็น
สถานศึกษาในก ากับ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 
  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาท่ีเป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ” 
  ท้ังนี้ ตามมาตรา 65 บัญญัติ “ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย และบรรดาอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามมาตรา 66 บัญญัติ” ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา” 
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บทที่ 4 
ยุคที่สี่ : ยุคแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559) 

  มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น ต่างเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ประเภทท่ีเป็นส่วนราชการท้ังสิ้น แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎหมายบัญญัติให้ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย มาเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ
ท่ีไม่เป็นส่วนราชการ (มาตรา ๕ วรรคสอง) 
  แต่สิ่งท่ีผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและประชาชนควรท าความเข้าใจและตระหนัก คือ 
แม้กฎหมายจะบัญญัติให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการก็ตาม แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการอยู่ เพราะนอกจากรัฐจะออกกฎหมายคุ้มครองสถานะของมหาวิทยาลัยแล้ว รัฐยังคงต้อง
อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยอยู่ รวมท้ังยังคงต้องก ากับดูแลมหาวิทย าลัยด้วย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐประเภทท่ีเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
  ยุคท่ีสี่เริ่มต้นจากวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้
บังคับ คือวันท่ี 2 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๔.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ : กฎหมายใหม่แทน
กฎหมายเก่า 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ บัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเป็นกฎหมายท่ีออกมาใช้บังคับ
แทนกฎหมายเดิม 
  ๔.๒ วันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕๙ : วันเริ่มต้นของยุคที่สี่ 
  “พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่ วันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” (มาตรา ๒) 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                             
วันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ฉะนั้น วันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ คือตั้งแต่
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2๕๕๙ เปน็ต้นไป จึงถือว่าเป็นวันเร่ิมต้นของยุคท่ีสี่ 
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  ๔.๓ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อจากเดิม : เป็นนิติบุคคล 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ วรรคแรก บัญญัติให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นนิติบุคคล 
  ๔.๔ มหาวิทยาลัยของรัฐ : ไม่เป็นส่วนราชการรัฐ วิสาหกิจ : เป็นหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ตั้งแต่แรกสถาปนาโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พุทธศักราช ๒๔๘๖ ผ่านยุคท่ีสองโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 
และยุคท่ีสามโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ท่ีเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงตลอดมา 
  แต่ในยุคท่ีสี่โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎหมายได้
บัญญัติให้เปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีฐานะเป็น
หน่วยงานให้ก ากับของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดังบทบัญญัติในมาตรา 5 วรรคสอง ดังนี ้
  “มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น” 
  ๔.๕ วัตถุประสงค์สามประการ : ให้การศึกษาพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ : บริการ
ทางวิชาการ : ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  “มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง              
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และ
อย่างมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เน้นความงาม ความจริ งและความเป็นธรรม 
สอน วิจัย และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังให้บริการทางวิชาการแก่สังคม” 
  “มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัย
ค านึงถึง 
  (๑) ความเป็นเลิศทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ 
  (๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางวิชาการและวิชาชีพ 
ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  (๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพอันเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและ
ระดับนานาชาติ 
  (๕) การบริหารอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมท้ังมีความ
รับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
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  (๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
  (๗) การบริหารแบบมีส่วนร่วม” 
  ๔.๖ ส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) ส านักงานอธิการบดี 
  (๓) คณะ 
  มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
  **หมายเหตุ  จาก  “ส่วนราชการของมหาวิทยาลั ยตามกฎหมายเดิม  คื อ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 8 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “ส่วนงาน”       
ของมหาวิทยาลัยแทน” 
 
 
  4.7 การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย : ให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา : การแบ่งหน่วยงานภายในให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วน
งาน ต้องระบุถึงภาระหน้าท่ีของส่วนงานนั้น ๆ ให้ชัดเจน 
  การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 
  หมายเหตุ จากกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 9 การจัดตั้งการรวม การยุบเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยให้เป็นพระราชกฤษฎีกา และ
การแบ่งส่วนราชการย่อยให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย กฎหมายใหม่ได้ปรับเปลี่ยนให้กระท า
โดยประกาศของมหาวิทยาลัยแทน โดยกรณีแรกต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนกรณีหลังไม่
จ าต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ๔.8 ความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบันอื่น  : ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
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  การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตาม
วรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นท่ีเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  หมายเหตุ ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 10 กรณีเช่นนี้ให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือ
ด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือของ
องค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
  การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.9 มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน 
  “มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์” 
  ๔.10 อ านาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีกระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ระบุไว้ในมาตรา ๗ อ านาจและหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
  (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให ้
  การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
  (2) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 
  (3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
ภายในอ านาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 
  (4) จัดให้มีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  (5) ก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (6) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ 
  (7) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (8) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินถือหุ้น เข้าเป็น
หุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
  การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วม
ลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 
  (9) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 
  (10) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
  (๑1) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
  (๑2) น าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการ
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่า ผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๑1 รายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี ้
  (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
  (๒) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว 
  (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการลงทุน การร่วมลงทุน และจากทรัพย์สิน
และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
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  (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากใช้ท่ีราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
ท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือจัดหาประโยชน์ 
  (๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
  เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวน       
ท่ีเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 
  ในกรณีท่ีรายได้ตามวรรคหนึ่ง มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีท่ีรัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพิ่มเติมให้แก่
มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย” 
  “มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้โดยทางอื่นไม่ถือ
เป็นท่ีราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยท่ีใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดีทั้งปวง รวมท้ังการบังคับทางปกครอง 
  บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สินของมหาวทิยาลัยมิได้” 
  “มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต้องจัดการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  
  เงนิและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องจัดการตามเงื่อนไขท่ีผู้อุทิศก าหนด
ไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท 
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 
  ๔.๑2 สภามหาวิทยาลัย : องค์ประกอบ ๓๑ คน 
  “มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
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  (๓) อธิการบดี 
  (๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่ ง เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง             
รองอธิการบดีจ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนสี่คน และจากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวนหนึ่งคน 
  (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าผู้ซึ่งท า
การสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๕) 
  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นผู้ด าเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายก
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หากอุป
นายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าท่ีแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ
จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้” 
  “มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ 
(๒) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
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  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการท่ีมาประชุม 
  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  ในกรณีท่ีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่า
ด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่ 
  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) 
(๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการ
เลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน      
แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีท่ีนายกมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว” 
  ๔.๑3 อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย อ านาจหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
  (๑) ก าหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ ไปก็ได้ 
  (๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  (๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ  และทรัพย์สินของ
มหาวทิยาลัย 
  (๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  (๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
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  (๗) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบ ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น 
  (๘) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
  (๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ท้ังของ
มหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง รวมท้ังอนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
  (๑๐) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
  (๑๑) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการ
แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
  (๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
  (๑๓) ก าหนดนโยบาย และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น 
  (๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการ
ลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔(8) 
  (๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลหรือ
ยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔(11) 
  (๑๖) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอด
ถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 
  (๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ ออย่างอื่นตามมาตรา 
๕๘ วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 
  (๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ        
กระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (๑๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน
ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๒๐) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  (๒๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของส่วน
งานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
  “มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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  ๔.๑4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จ านวนสามคน เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี        
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน
ภายในส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย     
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี ท้ังนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๒๖ การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๑5 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  “มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง มีอ านาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ 
  (๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าท่ีโดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม 
  องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การ
พ้นจากต าแหน่ง วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตลอดจน
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
  ๔.๑6 สภาวิชาการ 
  “มาตรา ๒๘ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
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  “มาตรา ๒๙ สภาวิชาการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
  (๒) ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๓) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
  (๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๕) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ ยวกับการแต่งตั้ งและ ถอดถอนศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น
ตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกคณะหรือส่วนงานท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน วิจัย หรือให้บริการทาง
วิชาการ รวมท้ังเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการ
ใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาวิชาการ 
  (๑๐) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าท่ีอื่ นตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
  ๔.๑7 สภาคณาจารย์และพนักงาน 
  “มาตรา ๓๐ ใหม้ีสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า 
  (๒) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนท่ีหนึ่งซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า 
  (๓) รองสภาคณาจารย์และพนักงาน คนท่ีสอง ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไม่ใช่คณาจารย์ประจ า 
  (๔) กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
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  สภาคณาจารย์และพนักงานมีอ านาจหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิบดี
เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย รวมท้ัง
เสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๑8 อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด : รองอธิการบดี : ผู้ช่วยอธิการบดี 
  “มาตรา ๓๑ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได้” 
  “มาตรา ๓๒ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔  
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๕” 
  “มาตรา ๓๓ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการท่ีมาประชุม 
  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก” 
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  “มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองอธิการบดีเป็น           
ผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นสภา            
ผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุด ตามหลักเกณฑ์           
ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน 
  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ เป็นผู้
รักษาการแทน” 
  ๔.๑9 อ านาจและหน้าที่อธิการบดี 
  “มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และให้มีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) จัดท านโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๓) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๔) บรรจุ แต่งตั้ง ด าเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังด าเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองคณบดี และรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
  (๖) ด าเนินการให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  (๗) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  (๘) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๙) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
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  ๔.20 วิทยาเขต : คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
  “มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามท่ี
อธิการบดีมอบหมาย” 
  “มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะหนึ่ง 
  องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้เป็นไปตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 
  ๔.๒1 คณะ : คณบดี : รองคณบดี : ผู้ช่วยคณบดี : คณะกรรมการประจ าคณะ 
  “มาตรา ๔๐ ในแต่ละคณะและส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ    
ให้มีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
คณะและส่วนงานนั้น และอาจมีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนงาน หรือจะมีท้ังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนงานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน
มอบหมาย 
  คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๔๑ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่าง
อื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และให้มีอ านาจถอดถอนรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน โดยค าแนะน าของคณบดี
หรือหัวหน้าส่วนงาน 
  เมื่อคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีหรือ
รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๔๒ ในคณะและส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะให้มี
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยมีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานนั้น
เป็นประธาน 
  องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา อ านาจและหน้าท่ีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
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  ๔.๒2 ห้ามด ารงต าแหน่งเกินหนึ่งต าแหน่ง : รักษาการแทนอีกต าแหน่งไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
  “มาตรา ๔๓ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี      
รองคณบดี และหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ   
จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันไม่ได้ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่ง
ต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 
  ๔.๒3 การประกันคุณภาพการศึกษา : การประเมินหลักสูตรการศึกษา 
  “มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๔๗ เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๙(๔) ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
ระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด” 
  ๔.๒4 การประเมินส่วนงาน : การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี : 
การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  “มาตรา ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย           
เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๔๘ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๔๙ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๒5 การบัญชีและการตรวจสอบ : อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๙ บัญญัติเรื่องการบัญชีและการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยไว้ในหมวด ๔ มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๕ 
  ท้ังนี้มาตรา ๕๕ บัญญัติก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย 
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  ๔.๒6 การก ากับและดูแลมหาวิทยาลัย 
  เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๕ นั้น ในกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติวิธีการก ากับและดูแลมหาวิทยาลัย ไว้ในหมวด ๕      
มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ดังนี้ 
  “มาตรา ๕๖ รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี” 
  “มาตรา ๕๗ บรรดาเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ” 
  ๔.๒7 ต าแหน่งทางวิชาการ : คณาจารย์ประจ า 
  “มาตรา ๕๘ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย์ 
  (๒) รองศาสตราจารย์ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (๔) อาจารย์ 
  ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มตี าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๒8 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ : ศาสตราจารย์พิเศษ : รองศาสตราจารย์พิเศษ : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
  “มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและ
พันจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณใน
สาขาวิชาท่ีศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ         
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
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  “มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก       
ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
  อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เหมาะสมและมิได้เป็น
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน
ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๒9 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
  บทบัญญัติ เกี่ยวกับปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะนั้น พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติไว้ในหมวด ๗ มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๗๐ ซึ่งความส่วน
ใหญ่จะเป็นไปเช่นเดียวกับบทบัญญัติ ตามกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร     
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีบทบัญญัติที่เพิ่มเติมไปจากกฎหมายเดิม ได้แก่บทบัญญัติเกี่ยวกับตรา เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๙ ดังนี้ 
  “มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษา 
  การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่ง
ดังกล่าวท่ีมิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากมหาวิทยาลัย” 
  ๔.30 บทก าหนดโทษ 
  ในส่วนของบทก าหนดโทษนั้น ได้มีการเพิ่มโทษปรับในความผิดฐานใช้ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย ฯลฯ โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช้ตามมาตรา ๗๑ และ
เพิ่มบทบัญญัติเอาโทษผู้ท าปลอมหรือเลียนหรือใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๗๒ ดังนี้ 
  “มาตรา ๗๑ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบ
สิ่งดั งกล่าวโดยไม่มีสิทธิ ท่ีจะใช้  หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้
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บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิท่ีจะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
  “มาตรา ๗๒ ผู้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใดๆ 
  (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ 
  (๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสอง 
  ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) 
แต่กระทงเดียว 
  ความผิดตาม (๓)เป็นความผิดอันยอมความได้” 
  ๔.๓1 สภามหาวิทยาลัยเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป : ไม่เกินหนึ่งปี 
  “มาตรา ๗๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งท่ีมีอยู่ในวันก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้” 
  ๔.๓2 สภาคณาจารย์เดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป : ไม่เกินหนึ่งปี 
  “มาตรา ๗๕ ให้ประฐานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงานจนกว่าจะได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 
  ๔.๓3 อธิการบดีด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
ภายในสามสิบวัน : รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นต าแหน่งตามอธิการบดี 
  “มาตรา ๗๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น



40 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้        
ใช้บังคับ 
  เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า       
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง” 
  ๔.๓4 คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา หัวหน้าส่วนงานภายใน : ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ :      
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในหนึ่งปี 
  “มาตรา ๗๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชื่อ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ี มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และหัวหน้าส่วนงาน
ภายในท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
  ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  เมื่อครบก าหนดเวลาหนึ่งปีตามวรรคสองแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ไม่แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า
ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง” 
  ๔.๓5 นับรวมวาระเดิมของอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าคณะ
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาด้วย 
  “มาตรา ๗๙ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย” 
  ๔.๓6 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯลฯ : ท าหน้าที่ต่อไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
  “มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน คณะกรรมการประจ าส านัก คณะกรรมการประจ าศูนย์ คณะกรรมการ
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ประจ าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามมาตรา ๔๒ ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 
  ๔.๓7 การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๘๓ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๒ ผู้ใด 
  (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องท าการประเมินความรู้ความสามารถ 
  (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลงัก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 
  (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 
  (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายหลังก าหนดเวลาตาม (๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและมีอัตราท่ีจะบรรจุท างานได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 
  การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเมื่อได้ยื่น
แสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 
  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๒ ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น” 
  “มาตรา ๘๔ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๗ มาตรา 
๗๘ และมาตรา ๘๓ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าท่ี
เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” 
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  “มาตรา ๘๕ ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๓ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบ
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ นับแต่วันท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ลูกจ้างของส่วนราชการซี่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม         
มาตรา ๘๓ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่งและให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
  ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปแม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 
  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้วให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิท่ีจะประกันตนด้วยความ
สมัครใจ” 
  “มาตรา ๘๖ สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานท่ีโอนมาตามมาตรา๘๒ หรือเปลี่ยน
สถานภาพตามมาตรา ๘๓ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างท่ีมีอยู่เดิม มิให้เสียไปเพราะเหตุท่ี
โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” 
  ๔.๓8 ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามกฎหมายใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสองปี” 
  “มาตรา ๘๘ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ในระหว่างท่ียังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราช
กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่ีใช้อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้” 
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2. กฎหมายยคุที่สอง (1 มกราคม 2512 – 31 ธันวาคม 2530) 
 2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 
 2.2 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 181 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2515 
 2.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































































 
 
 
 
 
 

3. กฎหมายยคุที่สาม (1 มกราคม 2531 – 1 กรกฎาคม 2559) 
 3.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
 3.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
 3.3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534   
 (เฉพาะมาตราท่ีเกี่ยวข้อง) 
 3.4 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
 (เฉพาะมาตราท่ีเกี่ยวข้อง) 
 3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 (เฉพาะบทมาตราท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































































 
 
 
 
 
 

4. กฎหมายยคุที่สี่ (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา) 
 4.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ 

ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
“สภาคณาจารย์และพนักงาน”  หมายความว่า  สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ

ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา  ส่งเสริม  ประยุกต์  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และอย่างมีคุณภาพ 
ในทางสุนทรียะ  ศิลปะและวิทยาการ  เน้นความงาม  ความจริงและความเป็นธรรม  สอน  วิจัย   
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเป็นเลิศทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับ

นานาชาติ 
(๕) การบริหารอย่างมีคุณภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  รวมทั้ง 

มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม   
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๗) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) คณะ 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  เพื่อดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้   
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน  ต้องระบุ
ถึงภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ัน ๆ  ให้ชัดเจน 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหน่ึง   
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  สถาบันอื่น  หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ
ระหว่างประเทศได้  โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้น  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
ในมาตรา  ๗  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
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มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้ 

 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ที่มีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) จัดให้มีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
(๕) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์  และประโยชน์

อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๖) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุนหรือการร่วมลงทุน   
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๑๐) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

หรือระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ 
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) นําผลงานวิจัย  ผลงานสร้างสรรค์  และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพื่อประโยชน์

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
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(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว 

(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินและทรัพย์สิน

ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ที่มหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย   
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย 

เงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี   

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง   

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัย 
ในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 
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มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้และ 
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ
ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี 
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 

จํานวนหนึ่งคน  จากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีจํานวนสี่คน  และจากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจํานวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําผู้ซึ่งทําการสอน 
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๕) 

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  เป็นผู้ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  
และ  (๖)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  
และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือ 
อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวน

กรรมการที่มาประชุม 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนแล้ว  ให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือได้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 
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มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  
ระเบียบ  และประกาศสําหรับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัย  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวมหรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๗) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่น 
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  ทั้งของมหาวิทยาลัย

และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

(๑๐) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
(๑๑) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  และการลงทุน 

หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๔  (๘) 
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  หรือยกเลิกนิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๔  (๑๑) 
(๑๖) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 
(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๕๘  วรรคสาม   
และกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ   
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  คณบดี  และหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๒๐) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด

หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธาน

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี  คณบดี  หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  เป็นกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการเสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  พิจารณาเก่ียวกับ 
การจัดตั้ง  การรวม  การเปลี่ยนแปลง  การยุบเลกิส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  ดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา 
แก่อธิการบดี  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๒๖ การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน  หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง  ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือไม่เป็นธรรม 
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องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจาก
ตําแหน่ง  วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์   วิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์   และการกําหนด 
หลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการร้องทุกข์  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๘ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและกรรมการ
สภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง 
ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) กําหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี   
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้ง 

การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) เสนอการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภามหาวิทยาลัย   
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๑  และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๒  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกคณะ  หรือส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน  วิจัย  หรือให้บริการทางวิชาการ  
รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ   
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๑๐) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 
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มาตรา ๓๐ ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจํา   
(๒) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  คนที่หนึ่ง  ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจํา 
(๓) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  คนที่สอง  ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจํา 
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
สภาคณาจารย์และพนักงานมีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย 

และอธิการบดีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย  รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ  และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง  
ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจํานวน 
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๒ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๔ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
มาตรา ๓๓ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๔ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ

ที่มาประชุม 
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(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๓๔ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๕ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
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(๓) บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  
และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๔) บรรจุ  แต่งตั้ง  ดําเนินการทางวินัย  และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งดําเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี  รองคณบดี  และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๖) ดําเนินการให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๙) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าอธิการบดี 
มิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง   
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๓๔  เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต  ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยคําแนะนําของอธิการบดี  เป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต  ให้มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง 
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด 
มาตรา ๔๐ ในแต่ละคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ให้มีคณบดี

หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและส่วนงานน้ัน  
และอาจมีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี  หรือรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  หรือจะมีทั้ง 
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได้  
เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 

คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และการพ้นจากตําแหน่งของคณบดี 
หรือหัวหน้าส่วนงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๑ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
และให้มีอํานาจถอดถอนรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน 

เม่ือคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  หรือรองหัวหน้า
ส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานน้ันพ้นจากตําแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และการพ้นจากตําแหน่งของรองคณบดี
หรือรองหัวหน้าส่วนงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ในคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ให้มีคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําส่วนงาน  โดยมีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานน้ันเป็นประธาน 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  อํานาจหน้าที่  วาระการดํารงตําแหน่ง  
และการพ้นจากตําแหน่ง  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
หรือคณะกรรมการประจําส่วนงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  
และหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  จะดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันไม่ได้   

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหน่ึงตําแหน่ง   
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวัน   

มาตรา ๔๔ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วง
ให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนหรือ 
ผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น 
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้มอบอํานาจจะกําหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๙  (๔)  ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา  การเรียน  การสอน  และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา 
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๔๘ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  คณบดี  
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๙ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  
หนี้สิน  ทุน  รายได้  และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ   
และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๕๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๒ ใหส้ํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๔ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและบัญชีรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๖ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๘ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
(๔) อาจารย์ 



หน้า   ๑๗ 
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ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้  โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและพ้นจาก

ตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้
เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่จัดการเรียนการสอน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๒ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามวรรคหน่ึงให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ  ศ. 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ  ศ.  (เกียรติคุณ) 
ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ  ศ.  (พิเศษ) 
รองศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ  รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  รศ.  (พิเศษ) 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ  ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๖๓ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต   ใช้อักษรย่อ  บ. 
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด

ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และให้หรือร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือขององค์การระหว่างประเทศ   

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแลว้ 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า

ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในขณะดํารง
ตําแหน่งนั้นไม่ได้ 
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ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  และอาจกําหนดให้มี
ครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร  หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่ 
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด   
หรือมีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  
หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใด  หรือทําด้วยวิธีใด ๆ 
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(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๙  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๕ ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานจนกว่าจะได้มา
ซึ่งสภาคณาจารย์และพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๗๗ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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เม่ือครบกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้พ้นจากตําแหน่ง 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีจะพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๗๘ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  และหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

เม่ือครบกําหนดเวลาหน่ึงปีตามวรรคสองแล้ว  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ไม่แสดงเจตนา 
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้พ้นจากตําแหน่ง   

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองของผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามวรรคหน่ึงจะพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๗๙ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดี  คณบดี  หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ด้วย 

มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน  คณะกรรมการประจําสํานัก  คณะกรรมการประจําศูนย์  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
และคณะกรรมการประจําส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําส่วนงานตามมาตรา  ๔๒  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๑ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรืออาจารย์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยู่ในวันก่อนวันที่
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พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรืออาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มาตรา ๘๒ ให้โอนบรรดาข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  พนักงาน
ของมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
มาเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ   
และพนักงานราชการดังกล่าวรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น ๆ  ผ่านมหาวิทยาลัย  โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  และ 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ   
แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ให้การดําเนินการ 
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๓ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๘๒  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้อง
ทดลองปฏิบัติงาน 
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(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทํางาน 
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุทํางานได้  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่า 
มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และเม่ือได้ย่ืนแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๘๒  ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๘๔ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  และมาตรา  ๘๓  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๕ ข้าราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๗  
มาตรา  ๗๘  และมาตรา  ๘๓  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๘๓  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่งและให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจาก 
ทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ   

มาตรา ๘๖ สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หรือตําแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา  ๘๒  หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา  ๘๓  
และสิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างที่มีอยู่เดิม  มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปล่ียนสถานภาพ
หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง  
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
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และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้น  ไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอน 
เงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๘ ให้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  
กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการเปล ี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ 
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  จะทําให้การบริหารจัดการ 
ที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง
การบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
 
 

ประวัติ นายอนุชาติ  คงมาลัย 
ชื่อ 
 นายอนุชาติ  คงมาลัย 

เกิด 
 26 พฤษภาคม 2492 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 อัยการอาวุโส ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ ส านักงานวิชาการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

หน่วยงาน 
 ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 โทรศัพท์ 0 2142 1499 โทรสาร 0 2143 9475 

E-mail Address : anuchart_k@hotmail.com 

Mobile Phone : 09 0961 5511  

การศึกษา 
 1. มัธยมศึกษา (ม.ศ.5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2509 
 2. นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2514 
 3. เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515 
 4. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538 

การฝึกอบรม/ดูงาน 
 1. หลักสูตรผู้บริหารต าแหน่ง “อัยการจังหวัด” (รุ่นที่ 5) ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2526 
 2. หลักสูตร Seminar on Crime Prevention (Senior Seminar) 1991 สถาบัน United Nations of 
Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 
Tokyo, Japan มกราคม - มีนาคม 2534 
 3. ศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 
 4. หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 3) ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2547 
 5. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 
2549 - 2550 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 10) พ.ศ. 2549 - 2550 
 6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร ว.ต.ท. รุ่นที่ 4) พ.ศ. 2550 
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 7. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้าและ
พาณิชย์ พ.ศ. 2552 
 8. หลักสูตรประกาศนียบัตรส าหรับกรรมการบริษัท (Director Certification Program : DCP)     
รุ่นที่  121/2009 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) พ.ศ. 2552 
 9. หลักสูตรส าหรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program : ACP)  
รุ่นที่ 28/2009 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) พ.ศ. 2552 
 10. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 

การด ารงต าแหน่งส าคัญ 
 1. อัยการผู้ช่วย (เริ่มรับราชการอัยการ) 17 กุมภาพันธ์ 2518 
 2. อัยการจังหวัดประจ าศาลจังหวัดขอนแก่น (อ.พล) พ.ศ. 2527 
 3. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ (ผลอ.) พ.ศ. 2527 - 2537 
 4. อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 3 ส านักงานคดีอัยการสูงสุด พ.ศ. 2537 - 2542 
 5. อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ส านักงานคดีอาญา พ.ศ. 2542 
 6. รองอธิบดีอัยการ ส านักงานต่างประเทศ (ร.อตป.) พ.ศ. 2543 
 7. รองอธิบดีอัยการ ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ร.อคปญ.) พ.ศ. 2544 
 8. อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีล้มละลาย (อคล.) พ.ศ. 2545 
 9. อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (อคศท.) พ.ศ. 2546 
 10. อธิบดีอัยการ ส านักงานวิชาการ (อว.) พ.ศ. 2547 
 11. ผู้ตรวจราชการอัยการ (ผตอ.) พ.ศ. 2548 
 12. รองอัยการสูงสุด พ.ศ. 2550 - 2554 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน 
 1. กรรมการอัยการ (โดยต าแหน่ง) ในคณะกรรมการอัยการ พ.ศ. 2550 - 2554 
 2. กรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2551 - 2555 
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2551 - 2555 
 4. กรรมการในคณะกรรมการบริหารสนามบินอู่ตะเภา กองทัพเรือ พ.ศ. 2550 - 2554 
 5. กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2550 - 2554 
 6. กรรมการส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2550 - 2555 
 7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 - 14 สิงหาคม 2558 
 8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 13 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน 

 งานวิชาการ : เอกสารองค์ความรู้ทางกฎหมายด้านต่าง ๆ มากกว่า 50 ฉบับ  

 เผยแพร่ในเวปไซต์ของส านักงานอัยการสูงสุด www.ago.go.th 


