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PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY ACT,
B.E. 2559 (2016)

_______________
BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Given on the 13th Day of June B.E. 2559;
Being the 71st Year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that:
Whereas it is expedient to revise the law on Prince of Songkla University;
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the
National Legislative Assembly, as follows.
Section 1. This Act is called the “Prince of Songkla University Act, B.E. 2559
(2016)”.
Section 2. This Act shall come into force after thirty days as from the date of its
publication in the Government Gazette.
Section 3. The following shall be repealed:
(1) the Prince of Songkla University Act, B.E. 2522 (1979);
(2) the Prince of Songkla University Act (No. 2), B.E. 2541 (1998).
Section 4. In this Act:
“University” means Prince of Songkla University;
“campus” means an educational area consisting of the University’s two work
units upwards, located in such locality as determined by the University Council;
“University Council” means the Prince of Songkla University Council;
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“Teaching Faculty Council” means the Teaching Faculty Council of Prince of
Songkla University;
“Personnel Council” means the Personnel Council of Prince of Songkla
University;
“university personnel” means personnel of Prince of Songkla University;
“university work-performers” means university personnel, government officials
or employees of a Government agency performing work in the University and the University’s
Government employees as well as employees;
“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of
this Act.
Section 5. Prince of Songkla University under the Prince of Songkla University
Act, B.E. 2522 (1979) shall be Prince of Songkla University under this Act and shall be a
juristic person.
Prince of Songkla University has a status as an agency under State
superintendence, without any status as a Government agency under the law on administrative
organisation of State affairs, the law on administrative organisation of the Ministry of
Education and the law on organisation of ministries, sub-ministries and departments or as a
State enterprise under the law on budgetary procedures and other laws.
Section 6. The Minister of Education shall have charge and control of the
execution of this Act.
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
_______________
Section 7. The University shall be a higher education institution in academic and
professional matters, the objects of which consist in the provision of education and the promotion
as well as development of the scholarship, professions and research with a view to creating bodies
of knowledge and technology to be put into application for national development towards
prosperity in a variety of fields, with missions in the teaching and learning, research, the provision
of academic services to society and the preservation of arts and culture.
Section 8. For the achievement of the objects of the University under section
7, the University shall attach importance and have regard to:
(1) equality in educational opportunities;
(2) academic freedom and excellence in tandem with virtue;
(3) academic standards and quality meeting both domestic and international
acceptance;
(4) transparency and accountability, including responsibility to the State and society;
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(5) managerial efficiency and effectiveness;
(6) participatory management amongst university work-performers;
(7) social responsibility in the region;
(8) connection with the community, agencies in the State and private sectors
and international agencies;
(9) application of bodies of knowledge and technology to national development
towards prosperity;
(10) flexibility of the administration within campuses.
Section 9. The University may divide work units into the following:
(1) University Council Office;
(2) Office of the President;
(3) Campus Office;
(4) faculties;
(5) colleges;
(6) institutes;
(7) office.
The University may have other work units called by any other name and
ascribed a status equivalent to a faculty, college, institute or office for the purpose of carrying
out affairs in accordance with the objects under section 7.
Section 10. The establishment, merger or dissolution of work units under
section 9 shall be made by a Notification of the University and published in the Government
Gazette, and, in the case of the establishment and merger of work units, the status, missions
and duties such work units shall also be prescribed.
The establishment, merger, division or dissolution of internal sections of work
units under section 9 shall be made by a Notification of the University.
Section 11. Subject to the objects under section 7, the University may admit
higher education institutions or other institutes as its affiliated institutes and has the power to
confer any degree, diploma or certificate upon persons having completed education from such
affiliated institutes.
Admittance of higher education institutions or other institutes as affiliated
institutes under paragraph one or cancellation of their affiliation shall be made by a Notification
of the University and published in the Government Gazette.
Supervision of higher education institutions or other institutes affiliated with the
University shall be in accordance with the Regulations of the University.
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Section 12. Subject to the objects under section 7, the University may provide
education or conduct research in collaboration with other higher education institutions or
research institutes in the country or in a foreign country or of an international organisation. In
this connection, in providing education, the University has the power to confer, jointly with
such higher education institutions, any degree, diploma or certificate upon persons having
completed education.
The provision of education under paragraph one or cancellation thereof shall be
made by a Notification of the University and published in the Government Gazette.
The pursuance of activities under paragraph one shall be in accordance with the
Regulations of the University.
Section 13. Affairs of the University are not subject to the law on labour
protection and the law on labour relations, but university personnel must receive protection and
remunerative benefits not less than those provided in the law on labour protection.
Section 14. The University has the powers and duties to undertake activities in
accordance with the objects indicated in section 7. Such powers and duties shall include:
(1) buying, selling, employing, being employed, building, procuring, making a
transfer, receiving a transfer, taking a lease, granting a lease, taking on hire purchase, letting
on hire purchase, making an exchange and disposition or entering into any juristic act for the
benefit of the University’s affairs, and also holding ownership, holding possessory rights,
holding intellectual property rights or holding real rights in the University’s property, disposing
of property within and outside the Kingdom and receiving donated money or property;
provided that any disposition or exchange of the University’s immovable
property shall be limited to immovable property acquired under section 17, the object of which
allows disposition or exchange;
(2) operating businesses of radio broadcasting, television, telecommunications
or information technology for the purposes of providing education and academic services;
(3) receiving fees, subscription or membership fees, remuneration, penalties and
charges for services within the powers and duties of the University, including making
agreements as well as stipulating terms and conditions in connection therewith;
(4) co-operating with public or private agencies or with foreign or international
organisations or agencies, in activities related to the pursuance of the objects;
(5) taking a loan of money or granting a loan of money secured by a person or
property, holding shares, entering into a partnership and making investment or joint investment,
for the benefit of the University’s affairs;
provided that the taking of a loan of money, the granting of a loan of money,
the entry into a partnership or the making of investment or joint investment shall, if the amount
of money exceeds the limit determined by the Minister, be upon prior approval by the Council
of Ministers;
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(6) issuing bonds or any other instruments for investment with the approval of
the Council of Ministers;
(7) determining remuneration or special remuneration, including welfare,
entitlements and other benefits to university work-performers, in accordance with the rules,
procedures and conditions prescribed in the Regulations of the University;
(8) providing funds for affairs in pursuance of the objects of the University,
provided that management of funds shall be in accordance with the Regulations of the
University;
(9) providing scholarships and research grants in a variety of disciplines;
(10) continually providing academic development as well as development of
university work-performers;
(11) supervising, taking care of, maintaining, managing, using and exploiting
the University’s property and Ratchapatsadu land under the law on Ratchapatsadu land;
(12) establishing or entering into collaboration with another person in
establishing an organ as a juristic person and also making investment or joint investment
together with any person or juristic person for carrying out undertakings related or incidental
to the University’s affairs, or making dissemination or exploitation of research results for
generating the University’s incomes, in particular, in respect of joint investment with juristic
persons possessing world advanced technology with a view to its application to national
development in a variety of fields.
Section 15. Incomes of the University consist of the following:
(1) general subsidies allocated by the Government on an annual basis;
(2) money and property donated to the University;
(3) funds established by the Government or the University, and incomes or
benefits from such funds;
(4) fees, subscription or membership fees, renuneration, penalties, and service
charges of the University;
(5) incomes or benefits derived from investment or joint investment and from
the University’s property;
(6) incomes or benefits derived from the use of Ratchapatsadu land or the
exploitation of Ratchapatsadu land under the University’s supervision, care, use or
exploitation, including land owned by the University;
(7) other incomes or benefits.
General subsidies under (1) shall be allocated by the Government directly to the
University in such sufficient amount as to meet expenses necessary for the operation of
activities in pursuance of the University’s objects as well as the development of the University.
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Incomes of the University are not incomes which are required to be remitted to
the Treasury as State revenue under the law on the treasury balance, the law on budgetary
procedures or other laws.
In the case where incomes under paragraph one are not sufficient for meeting
expenses for the operation of activities of the University as well as appropriate financial
burdens and the University is unable to secure money from other sources, the Government
should allocate additional general subsidies to the University in accordance with the need of
the University.
In the case of adjustment by the Government of salaries, position emoluments,
remuneration or any other benefits to Government officials, the Government shall also make
budgetary allocation as additional general subsidies to the University in the same proportion,
for meeting such expenses in favour of the university personnel.
Section 16. The University shall provide promotion and lend support to persons
admitted by the University for a study in the University as well as students, who are genuinely
destitute, in order for them to have a chance of graduation with a Bachelor's degree.
Rules and procedures for the consideration of genuinely destitute persons shall
be in accordance with the Regulations of the University.
Section 17. All immovable property acquired by the University by a donation,
a purchase with the University’s income or an exchange with the University’s property or
acquired by any other means is not deemed to be Ratchapatsadu land and shall be the
University’s ownership.
Section 18. The University’s property used for the direct purposes of education,
research, academic services and the preservation of arts and culture shall not be subject to legal
execution, including administrative execution.
A person shall not invoke prescription or a period of possession as a defence
against the University with respect to the University’s property.
Section 19. All incomes and property of the University shall be managed with
a view to achieving the University’s objects under Section 7.
Money and property donated to the University shall be managed in accordance
with the conditions set by donors. But, if there arises any need for alteration of such conditions,
written consent from donors or heirs must be obtained. In the absence of heirs or if heirs are
unknown, approval by the University Council must be obtained.
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“วิท ยาเขต” หมายความว่ า เขตการศึ กษาที่ ประกอบด้ ว ยส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ยตั้ ง แต่
สองส่วนงานขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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“สภาอาจารย์” หมายความว่า สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่ าด้ วยการปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และไม่ เป็ นรั ฐวิ สาหกิ จตามกฎหมายว่ าด้ วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อันจะนําไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยต้องให้
ความสําคัญและคํานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
(๓) ความมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๗) ความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่
(๘) ความเชื่อมโยงกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ
(๙) การนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
(๑๐) ความคล่องตัวของการบริหารงานในวิทยาเขต
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มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํานักงานอธิการบดี
(๓) สํานักงานวิทยาเขต
(๔) คณะ
(๕) วิทยาลัย
(๖) สถาบัน
(๗) สํานัก
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือสํานัก เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทําเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงานให้กําหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การจัดตั้ ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่ วนงานตามมาตรา ๙
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุ ประสงค์ต ามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสู ง
หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้
การรั บ เข้ า สมทบหรื อ ยกเลิ ก การสมทบซึ่ ง สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น ตามวรรคหนึ่ ง
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๔ มหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจหน้ า ที่ ก ระทํ า การต่ า ง ๆ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ในมาตรา ๗ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้ อ ขาย จ้ า ง รั บ จ้ า ง สร้ า ง จั ด หา โอน รั บ โอน เช่ า ให้ เ ช่ า เช่ า ซื้ อ ให้ เ ช่ า ซื้ อ
แลกเปลี่ยน และจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้
การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บํ า รุ ง ค่ า ตอบแทน เบี้ ย ปรั บ และค่ า บริ ก ารในการให้ บ ริ ก าร
ภายในอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน หรื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
หรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๗) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์
อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๙) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ
(๑๐) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
(๑๑) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
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(๑๒) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผล
การค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมลงทุน
กับนิติบุคคลที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของโลกเพื่อนําเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย
ในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๑๘ ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุ ค คลใดจะยกอายุ ค วามหรื อ ระยะเวลาในการครอบครองขึ้ น เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้ แต่ถ้ามี
ความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน
และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนเจ็ ดคน ซึ่ งเลื อกจากผู้ดํ ารงตําแหน่ง รองอธิการบดี
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตจํานวนหนึ่งคน จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีอื่นจํานวนหนึ่งคน
จากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีจํานวนสี่คน และจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานักจํานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนห้าคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ตาม (๓) (๔) และ (๕) จํานวนสี่คน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําจํานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน

