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อ.พ.(ร) ๑๓/๒๕๖๕ 



คํานํา 
 

  เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบ้ืองต้น ทั้งนี้ ก่อนที ่
สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....  
และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กันยายน ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น 
จัดทําโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวกฤตยาพร  บัวลังกา นิติกรปฏิบัติการ 
 นางสาวกรรณิกา  พัสระ วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
 นางสิริกันย์  ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นายพัลลภ  วงค์พานิช  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางรัตติกาญต์  นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา  ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๒  สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 
 
 

 
 



๑ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 

ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ .ศ . .. . . เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เ ม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 ๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์) ได้แถลงถึงหลักการ เหตุผล สาระสําคัญ และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

หลักการ คือ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร

ปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
แต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว และมีธรรมาภิบาล 
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูป 
การอุดมศึกษา ตลอดจนให้ความสําคัญกับความต้องการของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สําหรับสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ 
๑. ปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการให้ไปเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ 
โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

                                                 

 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ 
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซด์หอสมุดรัฐสภา สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหน้าท่ี ๒๕ 



๒ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความคล่องตัวในการดําเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบในการดําเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาล โดยรัฐสามารถกํากับดูแลและตรวจสอบได้ 

๒. กําหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งส่วนงานเฉพาะกิจหรือส่วนงานเสมือนจริง
เพื่อปฏิบัติภารกิจตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว 
และรองรับความเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง 
ส่วนงานถาวร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ  
การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ 

๓. กําหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างนวัตกรรมร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันอื่น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีหน้าที่และอํานาจในการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม และจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนํานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ได้ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  
และประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง และมีความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนสามารถจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

๔. กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่
และอํานาจในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยให้ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติภารกิจ
อุดมศึกษา และมีวิทยาการที่มีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างสมดุลและสมบูรณ์เป็นไปตามหลักการ 
จัดการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 

๕. กําหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีการเพิ่มจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวน ๑๖ คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตัดตําแหน่งกรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่ งอธิการบดี เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ออก และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ตําแหน่งเลขานุการดังกล่าวแทน เนื่องจากตามร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้รองอธิการบด ี
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสัดส่วนของกรรมการที่มาจากผู้บริหารแล้ว และเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  

 
 



๓ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

สําหรับตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความโปร่งใสและชัดเจน ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ อย่างไรก็ตาม การดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการตามมติของ 
สภามหาวิทยาลัยที่มักจะมีการอ้างว่า ก่อนการดําเนินการตามมติต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานการประชุมก่อนจึงจะดําเนินการตามมติที่ประชุมนั้นได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
และไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา ๒๔ วรรคสอง จึงกําหนดว่า 
เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้ดําเนินการตามมตินั้นได้ทันที โดยไม่ต้องรับรอง
รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยก่อน เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติไว้เป็นอย่างอื่น  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ปฏิบัติงาน 

๖. อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน้าที่
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ อีกทั้งอธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับการติดตาม
และประเมินผลอธิการบดีเป็นการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา กล่าวคือให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณบดี บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินอธิการบดี
โดยการให้ข้อมูล ซึ่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลอธิการบดีจะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา  หลังจากนั้นจะนําผลการประเมินดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป  
นอกจากนี้ ยังกําหนดให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่เป็นคณาจารย์ประจําสามารถขอความจํานง
ลดภาระงานทางวิชาการในระหว่างที่เป็นผู้บริหารได้ ทั้งนี้ เพื่อให้อธิการบดีและรองอธิการบดี
สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาให้แก่การบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

๗. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีจําเป็นเพื่อให้การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้มี
คณะกรรมการเพิ่มเติมย่อมสามารถออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ดังกล่าว แต่ต้องคํานึงถึงความจําเป็นและภาระงบประมาณในการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ด้วย 

๘. กําหนดบทเฉพาะกาลให้โทษปรับทางอาญาเปล่ียนเป็นอัตราค่าปรับเป็นพินัย 
เ ม่ือกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยใช้ บังคับแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และคําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เร่ือง  
การกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 
๑. คุณภาพการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศจะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ 
๒. เป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติงาน

ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องการแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
ในการลงมือปฏิบัติงาน 

๓. ระบบการศึกษาจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ประเทศ 

๔. ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพจาก
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากําไร แต่มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
และมีความรู้ด้านวิชาการที่จะนําไปพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 

๕. มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธไม่รับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเพราะเหตุที่ผู้นั้นไม่มีเงินชําระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจาก
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนเพราะเหตุดังกล่าว
มิได้ โดยมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และผู้เรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี 

๖. มีกฎหมายเฉพาะที่รับรองสถานภาพและเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากข้ึน 
ซึ่งบุคลากรที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้  

๗. บุคลากรสายงานสนับสนุนวิชาการจะมีองค์กรที่ทําหน้าที่ส่งเสริมศีลธรรมอันดี
ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ประจํา คือ สภาพนักงาน 

ทั้งนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะทําให้การพัฒนา
ศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระ 
และคล่องตัวด้วยกลไกของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม
และดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยสามารถ
กําหนดระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ตามหน้าที่และอํานาจ 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
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 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
(๑) วันใช้บังคับ 

กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
  (๒) การยกเลิกกฎหมาย  

ให้ยกเลิก 
(๒.๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒.๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร่างมาตรา ๓) 
(๓) สถานะของมหาวิทยาลัย 

- กําหนดให้มหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น (ร่างมาตรา ๕) 

(๔) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิ  
- กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖) 
(๕) หมวด ๑ บททั่วไป 

(๕.๑) วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๕.๑.๑) ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาพหุวิทยาการทางวิชาการ 

และวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสถาปนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีวัตถุประสงค์ 
ที่จะสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย พัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย เป็นแหล่งรวมปัญญาและวิทยาการที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ มุ่งแสวงหาและสะสมองค์ความรู้  
โดยการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนา และประยุกต์สรรพวิทยาการชั้นสูงที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและภูมิภาค ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถ่ิน ตลอดจน
ส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ย่ังยืน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีปณิธานให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักถิ่นฐาน มีจริยธรรม ภูมิใจในชาติ รอบรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ  
มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม (ร่างมาตรา ๗) 

(๕.๑.๒) การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต้องเป็นไปตามหลักการ
จัดการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา หลักความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  
หลักความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
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และการดําเนินการอื่น ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกฎหมายว่าด้วย 
การอุดมศึกษา (ร่างมาตรา ๘) 

(๕ .๑ .๓) มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง 
ชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสมทบนั้นได้ ทั้งนี้ ในการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิก 
การสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๑๑) 

(๕.๑.๔) มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ดําเนินการวิจัย สร้างนวัตกรรม  
หรือดําเนินการอื่นร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
หรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้  
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษา ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๑๒) 

(๕.๑.๕) มหาวิทยาลัยอาจสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมหาวิทยาลัย
อาจจัดทําข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวในการจัดหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล โดยผู้ เ รียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย และอีกส่วนหนึ่ง 
ในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๓) 

(๕.๒) ส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานเป็น (๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

(๒ )  สํานักงานอธิการบดี (๓ ) คณะ (๔ ) วิทยาลัย (๕ ) สถาบัน (๖ ) สํานัก และอาจให้ มี 
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก โดยการจัดตั้ง  
การรวม และการยุบเลิกส่วนงานดังกล่าว ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานเฉพาะกิจหรือส่วนงาน 
เสมือนจริงที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตาม (๑) ถึง (๖) ดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  
โดยการจัดตั้ง ภาระหน้าที่ การบริหารงาน และการยุบเลิกส่วนงานดังกล่าว ให้ทําเป็นข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับการแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงานทั้งหมดดังกล่าว ให้ทําเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(ร่างมาตรา ๙ และร่างมาตรา ๑๐) 
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(๕.๓) การคุ้มครองพนักงาน 
- การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับ 
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนซึ่งคํานวณเป็นเงินได้โดยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว ้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน (ร่างมาตรา ๑๔) 

(๕.๔) หน้าที่และอํานาจของมหาวิทยาลัย 
(๕ .๔ .๑ )  มหาวิทยาลัย มีหน้ าที่ และอํ านาจกระทํ าการต่ าง  ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ และให้รวมถึงหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า 

เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ
มหาวิทยาลัย 

๒) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิอื่นในทรัพย์สิน 
เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

๓) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

๔) รับค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการ
ในการให้บริการและรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นในทํานองเดียวกัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนด
เง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

๕) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

๖) กู้ ยืมเงิน ออกพันธบัตรหรือตราสารใดเพื่อการลงทุน  
หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุน 
หรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเงินเกินวงเงินที่กระทรวง 
การคลังกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อให้กู้ยืมทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษา  
ให้ทุนทําวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม หรือกองทุนเพื่อกิจการอื่น ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

๘) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
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๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิติบุคคล หรือลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัยหรือนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ หรือเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจเร่ิมต้น 
(ร่างมาตรา ๑๕) 

 (๕.๔.๒) มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธไม่รับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเพราะเหตุที่ผู้นั้นไม่มีเงินชําระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่าย
อื่นเนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียน 
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้ โดยมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยและผู้เรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
(ร่างมาตรา ๑๗) 

 (๕.๕) รายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕.๕.๑) รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี โดยรัฐบาล
พึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและในการพัฒนาการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําได้ 

๒ )  เ งิ นอุ ดหนุ นที่ ไ ด้ รั บจั ดสรรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย 
การอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ และกฎหมายอื่น 

๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
๔) รายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 
๕) ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการ

ต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาในทํานองเดียวกัน 
๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วม

ลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหา
ประโยชน์ 

๗ )  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการใช้ที่ ราชพัสดุ 
หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

๘) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
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ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน  
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  
(ร่างมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม) 

(๕.๕.๒) กําหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
หรือกฎหมายอื่น และในกรณีที่รายได้ตาม ๑) ถึง ๘) มีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถ 
หาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็น 
ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๑๖ วรรคสี่ และวรรคห้า) 

(๕.๕.๓) อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อ 
ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น 
ไม่ถือเป็นที่ ราชพัสดุและให้ เ ป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ รายได้และทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สําหรับเงินและทรัพย์สิน 
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ แต่ถ้ามีความจําเป็น 
ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาท
หรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๑๘ และร่างมาตรา ๒๐) 

(๕.๕.๔) ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลา 
ในการครอบครองข้ึนเป็นข้อต่อสู้ กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้  
(ร่างมาตรา ๑๙) 

(๖) หมวด ๒ การดําเนินการ 
(๖.๑) สภามหาวิทยาลัย 

(๖ .๑ .๑) กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) นายก 
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๓) อธิการบดี ๔) ประธาน 
สภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๕) กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจํานวน ๓ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ๑ คน และจากคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ จํานวน ๒ คน ๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน ๓ คน ซึ่งเลือกจาก 
คณาจารย์ประจํา โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายก 
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สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  วิธีการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตาม ๕) และ ๖) และการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๒๑ และร่างมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง) 

ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม ๒) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ ส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม ๕) มีวาระ 
การดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม ๖) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ (ร่างมาตรา ๒๒) 

(๖.๑.๒) กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอํานาจในการกํากับ
และอภิบาลให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาด้วยปัญญา
และวิทยาการที่มีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างสมดุลและสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการของการจัดการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา รวมถึงหน้าที่และอํานาจต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว ้
ในพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๓) 

(๖.๒) สภาวิชาการ 
- กําหนดให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีพันธกิจรักษามาตรฐานและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ให้มหาวิทยาลัย  โดยจํานวน  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการ รวมทั้งหน้าที่ 
และอํานาจ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ องค์ประกอบของสภาวิชาการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกและมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสภาวิชาการ
ทั้งหมด (ร่างมาตรา ๒๕)  

(๖.๓) สภาคณาจารย์ 
- กําหนดให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วยประธานและกรรมการ 

ซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย โดยจํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของประธาน 
และกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สภาคณาจารย์มีหน้าที่และอํานาจ คือ ๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษา 
แก่อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ๒) ส่งเสริมจริยธรรม และผดุงเกียรต ิ
ของคณาจารย์ ๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ประจํา ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย (ร่างมาตรา 
๒๖ และร่างมาตรา ๒๗) 
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(๖.๔) สภาพนักงาน 
- กําหนดให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วยประธานและกรรมการ 

ซึ่งเลือกกันเองจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจํา โดยจํานวน คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สภาพนักงานมีหน้าที่และอํานาจ คือ ๑) เสนอแนะ 
ต่ออธิการบดีในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ๒) ส่งเสริมจริยธรรม และผดุงเกียรต ิ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจํา ๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ประจํา ๔ ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย (ร่างมาตรา ๒๘ และร่างมาตรา ๒๙) 

(๖.๕) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ประธานและกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดีในการจัดหารายได้ ทุน และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ  
ให้มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินกิจการอื่นของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จํานวน คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๓๐) 

(๖.๖) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย 
- กําหนดให้ มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย
ประธานและกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง  
และการพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และอํานาจ ตลอดจนการประชุม
และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๓๑) 

(๖.๗) อธิการบดี 
- กําหนดให้ มีอธิการบดี เป็นผู้ บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
ในกิจการทั้งปวงและให้มีหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย อย่างไรก็ดี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
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หรือหัวหน้าส่วนงานจะแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้  
ทั้งนี้ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  
๔ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระ
มิได้ เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากนี้ ยังกําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร่างมาตรา ๓๒ ถึงร่างมาตรา ๓๘) 

ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดี 
เป็นผู้ รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย 
เป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีลําดับตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบเป็นผู้รักษาการแทน และในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทน
อธิการบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นผู้รักษาการแทน (ร่างมาตรา ๓๙) 

(๖.๘) คณบดี 
-  กํ าหนดให้ ในคณะและวิทยาลั ย มีคณบดี เ ป็นผู้ บั ง คับ บัญชา 

และรับผิดชอบการบริหารงานของคณะและวิทยาลัยนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี  
หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่ 
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ สําหรับหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เม่ือคณบดีพ้นจากตําแหน่ง 
ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีคณะกรรมการ 
ประจําคณะหรือวิทยาลัยนั้น โดยองค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจ ตลอดจน 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะและวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๔๐ ถึงร่างมาตรา ๔๒) 

(๖.๙) ผู้อํานวยการ (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบัน 
สํานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า) 

- กําหนดให้ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบัน 
สํานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า มีผู้อํานวยการเป็นผู้ บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อํานวยการตามจํานวน 
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้  
โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น 
 



๑๓ 
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จากตําแหน่ง การรักษาการแทน รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการส่วนงาน ตลอดจน 
การบริหารส่วนงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เม่ือผู้อํานวยการส่วนงาน 
พ้นจากตําแหน่ง ให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย (ร่างมาตรา ๔๓) 

(๖.๑๐) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา ๙ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่ง 
ในขณะเดียวกันมิได้ และนอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๔๔ และร่างมาตรา ๔๕) 

(๗) การประกันคุณภาพและการประเมิน 
(๗ .๑ )  กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย สําหรับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
(ร่างมาตรา ๔๖) 

(๗.๒) กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และการปฏิบัติตามพันธกิจ  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
และหลักการตามมาตรา ๘ ด้วย และกําหนดให้มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแผนดังกล่าว  
(ร่างมาตรา ๔๗ และร่างมาตรา ๔๘) 

นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๔๙) 

(๗ .๓) กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่นจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คนแต่ไม่เกิน ๔ คน 
ซึ่ ง มิ ใช่ผู้ ป ฏิ บัติ งานในมหาวิทยาลัยที่ มีความเชี่ ยวชาญในการติดตามและประเ มินผล 
หรือมีประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้ง  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม 
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และประเมินผลฯ มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดีอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ และให้มีหน้าที่และอํานาจตามที่
พระราชบัญญัตินี้กําหนด (ร่างมาตรา ๕๐ และร่างมาตรา ๕๑) 

(๗.๔) กําหนดให้อธิการบดีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานแล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา สําหรับระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
รวมทั้งระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ ยังกําหนดให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สําหรับระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งระยะเวลาการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 
๕๒ และร่างมาตรา ๕๓) 

(๘) การบัญชีและการตรวจสอบ 
(๘.๑) หลักการ 

- กําหนดให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภท
ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มา
ของรายการน้ัน และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา (ร่างมาตรา ๕๔) 

(๘.๒) คณะกรรมการตรวจสอบ 
- กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอํานาจตรวจสอบ 

การดําเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
ตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยองค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจน
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(ร่างมาตรา ๕๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง) 

(๘.๓) การตรวจสอบภายใน 
- ให้มีผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิการบดีและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และการดําเนินการทางวินัย 
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้อธิการบดีเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
จึงดําเนินการได้ (ร่างมาตรา ๕๕ วรรคสามและวรรคสี่) 

(๘.๔) การได้มา และหน้าที่และอํานาจของผู้สอบบัญชี 
- กําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย และให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
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ทุกรอบปีบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถาม
อธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น รวมทั้งให้เข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ด้วย จากนั้นให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชี 
และการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ร่างมาตรา ๕๗  
ร่างมาตรา ๕๘ และร่างมาตรา ๕๙) 

(๘.๕) รายงานการเงินและรายงานประจําปี 
- กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ซึ่งวันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น โดยแสดง
รายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา 
และแผนงานที่จะจัดทําปีต่อไป ภายใน ๒๑๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ เม่ือสภามหาวิทยาลัย
รับรองรายงานประจําปีและเสนอรายงานประจําปีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๕๖ และร่างมาตรา ๖๐) 

(๙) การกํากับดูแล 
- กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีหน้าที่และอํานาจ

กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย
เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ เร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นผู้เสนอ (ร่างมาตรา ๖๑ และร่างมาตรา ๖๒) 

(๑๐) ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งอื่น 
(๑๐.๑) กําหนดให้คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ 

คือ ๑) ศาสตราจารย์ ๒) รองศาสตราจารย์ ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔) อาจารย์ และสภามหาวิทยาลัย 
อาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และอาจารย์พิเศษ โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๖๓  
ร่างมาตรา ๖๔ ร่างมาตรา ๖๕ และร่างมาตรา ๖๖) 

 
 



๑๖ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าว เป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดง 
วิทยฐานะได้ตลอดไป (ร่างมาตรา ๖๗) 

(๑๐.๒) สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ และตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือตําแหน่งอื่นซึ่งเป็น
ตําแหน่งเฉพาะตัวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ผลงาน และคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึงการใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ ทั้งนี้  
การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๖๘) 

(๑๑) ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
(๑๑.๑) กําหนดให้ปริญญามี ๓ ชั้น คือ ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) ปริญญาโท 

(มหาบัณฑิต) และปริญญาตรี (บัณฑิต) (ร่างมาตรา ๖๙) 
(๑๑.๒) อํานาจของมหาวิทยาลัย 

(๑๑ .๒ .๑ )  มหาวิทยาลั ย มีอํ านาจ ให้ ป ริญญา  อนุป ริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ งชั้ น ใดในสาชาวิชาที่ มีการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย  
และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่ มี 
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่าง
ประเทศ โดยการกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดําเนินการ 
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะดํารงตําแหน่งนั้น
มิได้ (ร่างมาตรา ๗๐ ถึงร่างมาตรา ๗๓) 

(๑๑ .๒ .๒ )  กํ าหนดให้ มีค รุ ยวิ ทยฐานะห รือ เข็ มวิ ทยฐานะ 
เป็นเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  
และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ สําหรับการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท  
และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๗๔) 



๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

(๑๑ .๒ .๓) กําหนดให้มีตราหรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยการใช้ตราหรือเคร่ืองหมายเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช ่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จากมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๗๕) 

(๑๑.๒.๔) กําหนดให้มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเครื่องแต่งกาย 
ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิตได้ 
โดยให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๗๖) 

(๑๑.๓) อํานาจสภามหาวิทยาลัย 
- สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษา

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้ รวมทั้งกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ  
และอนุปริญญาได้ (ร่างมาตรา ๗๑ และร่างมาตรา ๗๒) 

 (๑๒) บทกําหนดโทษ 
(๑๒.๑) กําหนดโทษสําหรับผู้ใช้ดวงตรา รอยตรา ตรา หรือเครื่องหมายของ

มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย และผู้ทําให้ปรากฏซึ่งรอยตรา ตรา หรือเครื่องหมาย
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ หรือใช้ดวงตรา รอยตรา ตรา 
หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ วรรคสอง ทั้งนี้ 
ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ (ร่างมาตรา ๗๗) 

(๑๒.๒) กําหนดโทษสําหรับผู้ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา
ตําแหน่ง เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแต่งกายของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือนิสิต หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว 
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ (ร่างมาตรา ๗๘) 

(๑๒.๓) กําหนดโทษสําหรับผู้แสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  
ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่า ตนมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น (ร่างมาตรา ๗๙) 

(๑๒.๔) กําหนดโทษสําหรับผู้กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้  
๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งดวงตรา รอยตรา ตรา หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ ๒) ใช้ดวงตรา รอยตรา ตรา 
หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยซึ่งทําปลอมหรือทําเลียนแบบ ทั้งนี้ 
ถ้าผู้กระทําความผิดตาม ๑) เป็นผู้กระทําความผิดตาม ๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม ๒) แต่กระทงเดียว 
(ร่างมาตรา ๘๐) 

 
 
 



๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

(๑๓) บทเฉพาะกาล 
(๑๓.๑) กําหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ 

และรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๑) 

(๑๓.๒) กําหนดให้โอนข้าราชการ ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๒) 

(๑๓.๓) กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ทําหน้าที่สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘๓) 

(๑๓.๔) กําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ .ศ .  ๒๕๓๓ ทําหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๘๔) 

(๑๓.๕) กําหนดให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๑๐ และให้สภา
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาเพื่อให้มีการจัดส่วนงานหรือปรับโครงสร้างใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘๕) 

(๑๓.๖) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธกิารบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่า 
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามที่จะกล่าวในวรรคต่อไป  
และมิให้นําเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๗ (๓) มาใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดง
เจตนาเป็นหนังสือเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน 
๑๕ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากตําแหน่ง และให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ รักษาการแทนอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
อธิการบดีขึ้นใหม่  



๑๙ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

ทั้งนี้ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตําแหน่ง  
(ร่างมาตรา ๘๖) 

(๑๓.๗) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้ง
ขึ้นในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการออกประกาศตามมาตรา ๘๕  
หรือจนกว่าจะครบวาระ ทั้งนี้ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองและผู้ช่วยของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว  
คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นจะพ้นจากตําแหน่ง (ร่างมาตรา ๘๗) 

(๑๓.๘) กําหนดให้การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือสํานัก หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ 
และจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย โดยให้ถือว่าผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นคณบดีวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๘๘) 

(๑๓.๙) กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก 
คณะกรรมการประจําศูนย์ และคณะกรรมการประจําส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
และจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ .ศ . ๒๕๓๓ และ
คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่า 
จะมีการออกประกาศตามาตรา ๘๕ หรือจนกว่าจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง (ร่างมาตรา ๘๙) 

(๑๓.๑๐) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์พิ เศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ช่ วยศาสตราจาร ย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ยังคงดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
นเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๙๐) 

 
 



๒๐ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

(๑๓.๑๑) กําหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ต้องการ
เปลี่ยนสถานภาพให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 

๑) ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับและให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี 

๒) ภายหลังกําหนดเวลาตาม ๑) แต่ไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

๓) ภายหลังกําหนดเวลาตาม ๒) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับ
บุคคลนั้นเข้าทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะบรรจุได้ ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยได้ 

ทั้งนี้ การแสดงเจตนาตาม ๑) - ๓) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และเม่ือได้ย่ืนแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ อย่างไรก็ตาม ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการตามมาตรา ๘๒ ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา 
ของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
(ร่างมาตรา ๙๑) 

(๑๓.๑๒) กําหนดให้ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นซึ่งคํานวณเป็นเงินได้โดยรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 
ที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๙๒) 

(๑๓.๑๓) กําหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙๑ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง และให้มี
สิทธิได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ร่างมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง 
และวรรคสอง) 

 



๒๑ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

นอกจากนี้ ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
อยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในกรณีเช่นนี ้
ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ ส่วนลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หากได้เข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์อื่นที่ได้รับ
จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ (ร่างมาตรา 
๙๓ วรรคสาม และวรรคสี่) 

(๑๓.๑๔) กําหนดให้สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตําแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๒  
หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ และสิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้าง 
ที่มีอยู่เดิมไม่กระทบกระเทือนเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๙๔) 

(๑๓ .๑๕) กําหนดให้ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา 
รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้
สําหรับตําแหน่งนั้นมาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอน
งบประมาณรายจ่ายโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ (ร่างมาตรา ๙๕) 

(๑๓.๑๖) กําหนดให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ในระหว่าง 
ที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศดังกล่าว ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  
ที่ ใช้ บัง คับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บั ง คับมาใช้ บัง คับเท่าที่ ไ ม่ขัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙๖) 

(๑๓.๑๗) กําหนดให้เม่ือมีกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยใช้บังคับแล้ว  
ให้ความผิดอาญาตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยและให้ดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย โดยให้อัตราโทษปรับทางอาญาเปลี่ยนเป็นอัตราค่าปรับ 
เป็นพินัย (ร่างมาตรา ๙๗) 
 
 



๒๒ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ เหตุผลในการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ได้กําหนดว่า “...ให้ความสําคัญ 
กับความต้องการของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศ” แต่เ ม่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วพบว่า ไม่มีบทบัญญัติใดที่กล่าวถึงประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
แต่อย่างใด  แสดงให้ เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้ ยังไ ม่สอดคล้องกับเหตุผลในการตรา 
ร่างพระราชบัญญัติ 

๒ .๒ ตามร่างมาตรา ๙ ที่ กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีส่วนงานเสมือนจริงได้นั้น  
หากส่วนงานเสมือนจริงดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูงซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 
เป็นจํานวนมาก มหาวิทยาลัยอาจจะมีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอได้ 

๒.๓ ร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้มีสภาคณาจารย์กับสภาพนักงานซึ่งอาจทําให้เกิด
การแบ่งแยกส่วนงานและปัญหาความเหลื่อมล้ํา แต่อย่างไรก็ดี ทั้งสองส่วนงานดังกล่าวควรเป็น 
ส่วนงานที่มีหน้าที่และอํานาจต่อรองในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยควรให้นิสิตนักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมหรือเป็นองค์ประกอบ 
ในสภาหรือคณะกรรมการต่าง ๆ 

๒.๔ เม่ือมหาวิทยาลัยของรัฐเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว  
จะส่งผลให้บุคลากรได้รับเงินเดือนเพิ่มมากข้ึน แต่รายได้ของมหาวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๑๖  
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนงานหรือแนวทาง 
ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณโดยเฉพาะอย่างย่ิงงบบุคลากรที่ เพิ่มมากขึ้น  
และแผนงานหรือแนวทางในการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นงบประมาณในการใช้จ่าย 
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและลดการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนควรทบทวนหลักสูตร 
การเรียนการสอนที่ไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรและมีงบลงทุนเป็นจํานวนน้อยซึ่งอาจส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 

๒.๕ ตามร่างมาตรา ๑๗ ที่กําหนดว่า มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธไม่รับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาเพราะเหตุที่ผู้นั้นไม่มีเงินชําระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากการขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ และมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียน
จนสําเร็จปริญญาตรีนั้น เจตนารมณ์ของร่างมาตรานี้กล่าวถึงเพียงหลักการประกันสิทธิในการศึกษา
จากปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันในระบบการศึกษาพบว่า มีปัญหาเก่ียวกับ
สัญชาติของบุคคลที่ส่งผลให้บุคคลไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมด้วย 



๒๓ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

๒.๖ การเปลี่ยนสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับดูแล
ของรัฐแสดงให้เห็นถึงการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาและเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
และภารกิจ ดังนั้น การดําเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ควรรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ 
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เนื่องจากทั้งสององค์กรสามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาลได้ จึงต้องมีแนวทาง
ในการสร้างหลักประกันการใช้อํานาจของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีว่าจะไม่เป็นไปในทางมิชอบ 

นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งอธิการบดีควรจะสรรหาจากบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหาร โดยปราศจากระบบอุปถัมภ์ในสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเก่ียวกับโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย 

๒.๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่กลับจัดสรรเงินเดือนในอัตราขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานโดยไม่สอดคล้องกันนั้น อาจส่งผลให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน ดังนั้น กิจการของมหาวิทยาลัยควรอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยให้ได้ รับความเป็นธรรมและสามารถต่อรองกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้  
รวมทั้งเพื่อการมีสวัสดิการที่ม่ันคง 

๒.๘ มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนให้มีการวิจัยและนวัตกรรมในเร่ืองที่เป็นประโยชน ์
แก่ประชาชนทุกอาชีพในชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา 
ของท้องถิ่น ทั้งนี้ ควรแบ่งพื้นที่ในการวิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียง โดยให้ความสําคัญ 
กับการวิจัยและนวัตกรรมในระดับท้องถิ่นมากกว่าในระดับประเทศหรือระดับโลก 

๒.๙ รัฐบาลควรกําหนดสัดส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของรัฐให้มีความชัดเจน เนื่องจากการเปล่ียนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ 
ของรัฐนั้น อาจทําให้มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล้ํา 
และการขาดโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ได้   

๒.๑๐ การประเมินและการเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ ของข้าราชการและพนักงานของ
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ํา  

๒.๑๑ ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญควรให้มหาวิทยาลัย
นเรศวรชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๒.๑๑.๑ ปัญหาในการดําเนินงานตั้งแต่จัดตั้งมหาวิทยาลัย  
๒.๑๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐ  
๒.๑๑.๓ ความก้าวหน้าในอาชีพและสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
 



๒๔ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

๒.๑๑.๔ ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเม่ือมีการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

๒.๑๑.๕ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือท้องถิ่น 
รวมไปถึงภาคประชาสังคมนอกมหาวิทยาลัย 

 
๓. การตอบช้ีแจง 

เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์) ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 

๓.๑ ประเด็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
- ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอมาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง รัฐบาลมิได้มีนโยบาย

ในการบังคับให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  
๓.๒ ประเด็นความพร้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและสามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีความพร้อม
ในการเปล่ียนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ อีกทั้งการเปลี่ยนสถานภาพดังกล่าว
ยังเป็นการกระจายอํานาจในระบบราชการอีกด้วย 

๓.๓ ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการวิจัยทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นซึ่งมีประโยชน์ 

และสอดคล้องตามความพร้อมในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงต้องติดตาม 
และพัฒนาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ทางการศึกษากับประเทศใกล้เคียง 

๓.๔ ประเด็นการมีส่วนร่วมของนิสิตหรือนักศึกษา 
- ปัจจุบันในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น นิสิตของมหาวิทยาลัย

นเรศวรสามารถเข้าพบผู้บริหารและย่ืนข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีได้  
๓.๕ ประเด็นผลกระทบจากการเปล่ียนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 

๓.๕.๑ ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นว่า การเปลี่ยนสถานภาพ 
จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นนั้น ขอชี้แจงว่า การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย
จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๓.๕.๒ สวัสดิการของบุคลากรตามร่างมาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีการเตรียม 
ความพร้อมในการออกกฎหมายลําดับรองสําหรับการจัดสวัสดิการดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกัน
รายได้ของบุคลากรที่จะเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีระบบพิทักษ์คุณธรรม 
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ เพื่อคุ้มครอง 
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 



๒๕ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    

๓.๕.๓ ปัญหาการทุจริตจากการหารายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้
กําหนดแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวไว้ในร่างมาตรา ๕๕ ซึ่งกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่และอํานาจตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และยังกําหนดให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและให้มีการจัดทํารายงานผลการ
สอบบัญชีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 
 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
 มติ : ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๕๕ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 
และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา 
ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
  

     ๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/599298 
 
 
     ๒. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10418&mid=4419 
 
 
 
     ๓. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง)  
เม่ือวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10415&mid=4419 
 

 
 

 
 

 
 




















































































































































