บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล
โดยที่ ส มควรปรั บ ปรุ งการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่ างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้อง
คานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ ดังนั้น
สมควรปรั บปรุ งการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ให้ เป็ น ไปในแนวทางดั ง กล่ า ว จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

-๑ร่าง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ....
......................................
......................................
......................................
.........................................................................................................................................................
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
.........................................................................................................................................................
.............................................
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ.

มาตรา ๒
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

….”

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่
ในเขตท้องที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล

-๒มหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี มี ฐานะเป็ นหน่ วยงานในก ากั บของรัฐ ซึ่ งไม่ เป็ นส่ วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิส าหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
_____________

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
มาตรา ๘ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยคานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สานักงานมหาวิทยาลัย
(๓) สานักงานวิทยาเขต
(๔) คณะ
(๕) วิทยาลัย
(๖) สถาบัน
(๗) สานัก
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สานัก เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙
ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมหรือ
การเปลี่ยนแปลงส่วนงานให้กาหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ และการกาหนดอานาจและหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงานให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

-๓การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองต้องคานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยัด
งบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสาคัญ
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้
การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้
ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุ ม สถานศึ ก ษาชั้ น สู งหรื อ สถาบั น อื่ น ที่ เข้ าสมทบในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ มหาวิท ยาลั ยจะจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน อื่น ในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้ และมี
อานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นนั้น
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจั ดการศึ กษาและการยกเลิ กการจั ด การศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ท าเป็ น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่กระทาการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในมาตรา ๗ อานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน
และจ าหน่ าย หรื อท านิ ติกรรมใด ๆ เพื่ อประโยชน์ แก่ กิจการของมหาวิทยาลั ย ตลอดจนถือกรรมสิ ทธิ์ มีสิ ทธิ
ครอบครองและหาประโยชน์ ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย และ
จาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือผู้อุทิศให้
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระทาได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่า บริการในการให้บริการภายใน
อานาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาความตกลงและกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๔) กาหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอื่น
หรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจัดทาเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) จั ดให้ มีกองทุ นเพื่ อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลั ย โดยการบริห าร
กองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

-๔(๖) ร่ ว มมื อกั บ หน่ วยงานอื่ น ไม่ ว่ าจะเป็ น ของรัฐ หรื อของเอกชน องค์ การหรื อหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
(๗) ดาเนิ น กิ จการวิท ยุกระจายเสี ยง วิท ยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๘) กู้ยืม เงิน และให้กู้ยืม เงิน โดยมีห ลัก ประกัน ด้ว ยบุค คลหรือ ทรัพ ย์สิน ถือ หุ้น เข้า เป็น
หุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ถ้า
เป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๑๐) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนาผล
การค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สิน
อื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้ ห รื อ ผลประโยชน์ ที่ ได้ ม าจากการลงทุ น หรื อการร่ว มลงทุ น จากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ หรือ
ที่ดินของหน่วยงานอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตามวรรคหนึ่ง (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจานวนที่
เพี ยงพอส าหรั บ ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินการเพื่อให้ เกิดเงินรายได้ตามวรรคหนึ่ง (๕) (๖) และ (๗) มิให้ ถือว่าเป็นการร่วม
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัย กาหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้เป็นการ
เฉพาะด้วย
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดตามวรรคสาม
จะต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วน
เดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

-๕รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณี ที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่พอเพียงสาหรับค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจาเป็นของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ มหาวิ ท ยาลั ย พึ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการ
ซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วยวิธีอื่น ไม่ถือ
เป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ม หาวิท ยาลั ย ได้ม าตามวรรคหนึ่ ง ไม่ อยู่ ในบั งคับ กฎหมายว่าด้ ว ยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
มาตรา ๑๘ ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิทยาลั ย ไม่ อยู่ในความรับผิ ดแห่ งการบั งคับ คดี ทั้ งปวง
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยใน
เรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๑๙ บรรดารายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งจั ด การเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กาหนดไว้
แต่ถ้ามีความจาเป็นต้ องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรื อ
ทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดาเนินการ
_____________
มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวนสิบคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาอาจารย์

-๖(๕) กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจ านวนสี่ ค น ซึ่งเลื อกจากผู้ ด ารงต าแหน่ งรองอธิก ารบดี
จานวนหนึ่ งคน จากผู้ดารงตาแหน่ งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักหรือหั วหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสานักจานวนสามคน
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาจานวนสองคน
และจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจาจานวนหนึ่งคน
(๗) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีตามคาเสนอแนะของอธิการบดี
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิท ยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตาม (๒) ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งนี้ ต้ องสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดจานวนหนึ่งคน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม (๕) และ (๖)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย และให้ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ แ ทนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ นายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่ออุป นายกสภามหาวิท ยาลั ยไม่อาจปฏิบั ติห น้าที่ห รือไม่มีผู้ ดารงตาแหน่งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องไม่กระทากิจการ
ใดที่มีป ระโยชน์ ขัดแย้งกับ กิจการของมหาวิทยาลั ยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผู้ถือหุ้ นเพื่ อ
ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ตาม
มาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) (๖) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๒๒ นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย

-๗ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
และยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ
(๖) พ้ นจากต าแหน่ งก่ อนครบวาระ ให้ ด าเนิ นการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) หรือ (๖) แทน แล้วแต่
กรณี เว้นแต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่
ดาเนินการสรรหาหรือเลือกใหม่ก็ได้ และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) หรือ (๖)
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม่ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัต ถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลั ย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริการวิชาการ และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
บริห ารกิจการของมหาวิทยาลั ย และอาจมอบให้ม หาวิท ยาลัย หรือ ส่ว นงานใดในมหาวิท ยาลัยเป็น ผู ้ ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้
(๓) อนุ มั ติ ก ารเปิ ด สอนและหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร
(๔) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๕) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดทั้งของมหาวิทยาลัยและ
ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกาหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว
(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๙) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุ นหรือการ
ร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘) รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

-๘(๑๐) พิจ ารณาดาเนิ น การเพื่อทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งและพิ จารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม ประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๒) ถอดถอนประธานสภาอาจารย์
(๑๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๑๔) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๖) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอั นอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๕

การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ ให้ มี ค ณะกรรมการส่ งเสริม กิจ การมหาวิท ยาลั ยคณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนหนึ่ ง ซึ่งมหาวิทยาลั ยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิท ยาลั ย
มีหน้าที่ให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม
มาตรา ๙ เป็นกรรมการ และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้
การประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

-๙(๒) พิจารณาหรือให้ ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับการบริห าร
กิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณากลั่นกรองการให้ ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจั ดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งการให้ปริญ ญา
กิตติมศักดิ์ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) พิจ ารณาเกี่ ย วกับ การจัดตั้ ง การรวม การเปลี่ ยนแปลงหรือการยุบ เลิ ก ส่ ว นงานตาม
มาตรา ๙ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันอื่น
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะเป้ า หมาย นโยบาย แนวทางในการพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๓) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือ
การยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนได้
มาตรา ๓๐ ให้ มี ส ภาอาจารย์ ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยหรือข้าราชการ โดยให้กรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานสภาอาจารย์
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงานของสภาอาจารย์ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๑ สภาอาจารย์มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

- ๑๐ มาตรา ๓๒ ให้ มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลั ย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตาม
จานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นตาแหน่งที่มีฐานะเป็นอธิบดี และรอง
อธิการบดี เป็ น ตาแหน่ งที่ มี ฐ านะเป็ น รองอธิบ ดี ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน และ
กฎหมายอื่น
มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๓๕
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๓๕ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

- ๑๑ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะให้มี
อานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกประกาศ หรือคาสั่ งอื่นใดเกี่ยวกับการบริห ารกิ จการมหาวิทยาลั ย ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) จั ดท าแผนพั ฒ นามหาวิทยาลั ย เสนอต่อสภามหาวิท ยาลั ย และควบคุ มดู แลให้ มี การ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) จั ด ท างบประมาณรายรั บ และงบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย
(๕) บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) บั ง คั บ บั ญ ชา สั่ งบรรจุ แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง
ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๗) ดาเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย
(๙) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๑๐) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดี
เป็ นผู้ รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นผู้ รักษาการแทน
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้งรองอธิการบดีหรื อมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีแล้ว
แต่รองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

- ๑๒ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยตาแหน่งหรือให้มี
อานาจและหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้ดารงตาแหน่ง
นั้นในขณะรักษาการแทนด้วย
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอาจให้ มี ร องอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง สภา
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งโดยค าแนะน าของอธิก ารบดี เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานของวิท ยาเขต นั้ น ตามที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาเขตคณะ
หนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง อานาจ
หน้าที่ และการพ้น จากตาแหน่งของกรรมการประจาวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของ
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ ในคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ จั ด การเรี ย นการสอนและประสาทปริญ ญา ให้ มี
คณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดี
หรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑
คณบดี มี ว าระการด ารงต าแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้ รับ แต่งตั้ งใหม่ อี ก ได้ แต่ จ ะด ารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีนั้นให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑
เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่งให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี
ผู้ช่วยคณบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

- ๑๓ นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในคณะและวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค ณะกรรมการประจ าคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
องค์ ประกอบ จ านวน คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ วิธีการได้ มา อ านาจและหน้ าที่ วาระการด ารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจา
คณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๓ ในสถาบัน สานักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือสานัก ให้มีผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
ส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือจะมีทั้งรองผู้อานวยการและผู้ช่วยผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานนั้นมอบหมายก็ได้
ผู้อานวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง นั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคาแนะนา
ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔
ผู้อานวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรค
หนึ่งนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของผู้อานวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔
เมื่ อ ผู้ อ านวยการหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานพ้ น จากต าแหน่ ง ให้ ร องผู้ อ านวยการและผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตาแหน่งด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วย
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๔๓ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึก ษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
นอกจากคุ ณ สมบั ติ ต ามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ๑๔ -

มาตรา ๔๕ ในสถาบัน สานักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือสานักอาจมีคณะกรรมการประจาสถาบัน สานักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือสานัก ประกอบด้วยผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานนั้นเป็นประธาน และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
องค์ ประกอบ จ านวน คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ วิธีการได้ มา อ านาจและหน้ าที่ วาระการด ารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจา
สถาบัน สานักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสานัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ในสานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานมหาวิทยาลัย หรือสานักงานวิทยา
เขต อาจให้มีผู้อานวยการสานักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น
คุณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้ม า วาระการด ารงตาแหน่ง และการพ้ นจากตาแหน่ งของ
ผู้อานวยการสานักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น
ผู้อานวยการส านั ก หั ว หน้ าส่ วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐ านะเที ยบเท่าสถาบัน หรือส านัก ผู้ อานวยการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต จะดารง
ตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้วให้รักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีกเพียง
หนึ่งตาแหน่ง
มาตรา ๔๘ การรักษาการแทน การมอบอานาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบ
อ านาจช่ ว งให้ ป ฏิ บั ติ ก ารแทนของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกาหนดให้ผู้
ด ารงต าแหน่ งใดเป็ น กรรมการ อนุ ก รรมการหรื อ มี อ านาจและหน้ าที่ อ ย่ า งใด ให้ ผู้ รั ก ษาการแทนหรื อ ผู้
ปฏิบัติการแทนทาหน้ าที่กรรมการ อนุกรรมการหรือมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ ดารงตาแหน่งนั้นใน
ระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
คาสั่งมอบอานาจ
หมวด ๓
การบริหารงานบุคคล
_____________
มาตรา ๔๙ ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ตาแหน่งซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา ๖๔
(๒) ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ตาแหน่งซึ่งกาหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) ตาแหน่งประเภทสนับสนุน ได้แก่ตาแหน่งซึ่งกาหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) ตาแหน่งประเภทอื่นตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ๑๕ นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยอาจให้มีลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยอีกได้
มาตรา ๕๐ นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไว้แล้ ว ในพระราชบั ญ ญั ตินี้ การบริห ารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ให้ มีคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง มีอานาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ ให้ มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธาน
และกรรมการซึ่ งสภามหาวิท ยาลั ย แต่งตั้งจากผู้ ดารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ ท าหน้ าที่ พิ จารณาการเข้ าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
จานวน หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของประธาน
และกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
(๒) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากงานด้ ว ยเหตุ ใด ๆ หรื อ เห็ น ว่ า
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมี
การปฏิบัติทไี่ ม่เป็นธรรมต่อตน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้อธิการบดีสั่ง
การให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ
และความรับผิดทางละเมิด ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้ มีอานาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและ
หน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือนิติ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

- ๑๖ (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
หมวด ๔
การประกันคุณภาพและการประเมิน
_____________
มาตรา ๕๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง
ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมิน ผลการดาเนินงานของส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ
(๓) และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓)
การประเมินผลการดาเนินงานหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ ให้ มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
การบัญชีและการตรวจสอบ
_____________
มาตรา ๕๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีการบันทึกรายการทางบัญชี ด้านการรับและจ่ายเงิน
สิน ทรัพย์ และหนี้ สิ น ที่แสดงกิจ การที่เป็ น อยู่ตามความเป็น จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้ว ย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็นประจา
การบันทึกรายการทางบัญชีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรา ๕๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

- ๑๗ มาตรา ๖๐ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่ งตั้งโดยความเห็ นชอบของส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดินเป็ นผู้ สอบบั ญชี ของมหาวิทยาลั ย และให้ ทาการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี
มาตรา ๖๑ ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีอานาจตรวจสอบสรรพเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และเรียกให้ส่งสรรพเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติม
ได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๖๒ ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีของมหาวิท ยาลั ยทารายงานผลการสอบบั ญ ชีและการเงิน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบ ดุลบัญชีทาการ และ
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
หมวด ๖
การกากับดูแล
_____________
มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีอานาจและหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หมวด ๗
ตาแหน่งทางวิชาการ
_____________
มาตรา ๖๕ คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย

- ๑๘ สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๖ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษและพ้น
จากตาแหน่ งไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภามหาวิท ยาลั ย อาจแต่งตั้ งให้ เป็ น ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุ ณ ในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิ ใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษให้ เป็น ไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมและมิ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พิ เศษ หรื อ ได้ รั บ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม
มาตรา ๖๔ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ๑๙ หมวด ๘
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
_____________
มาตรา ๗๐
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญามีสามชั้น คือ
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
เรียกว่า มหาบัณฑิต
เรียกว่า บัณฑิต

ใช้อักษรย่อ ด.
ใช้อักษรย่อ ม.
ใช้อักษรย่อ บ.

มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาที่
มี ก ารสอนในมหาวิท ยาลั ย และร่ ว มให้ ป ริญ ญา อนุ ป ริญ ญาหรือ ประกาศนี ยบั ต ร ในสาขาวิช าที่ มี การจั ด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้ สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด รวมทั้งการใช้
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ สภามหาวิ ทยาลั ยอาจออกข้ อบั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ยก าหนดให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๗๓ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสาหรับสาขาวิชาใดก็ได้
ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโทแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ออกให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าใดสาขาวิช าหนึ่ ง
ภายหลังจากที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่นออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา
มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็ น ว่ า ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ ธรรมสมควรแก่ ป ริ ญ ญานั้ น ๆ แต่ จ ะให้ ป ริ ญ ญาดั ง กล่ า วแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย ผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๕ มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ มี ค รุ ย วิ ท ยฐานะและเข็ ม วิ ท ยฐานะเป็ น
เครื่ อ งหมายแสดงวิ ท ยฐานะของผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญา และอาจก าหนดให้ มี ค รุ ย ประจ าต าแหน่ ง นายกสภา

- ๒๐ มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ประจา
ของมหาวิทยาลัยก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจาตาแหน่งให้ทาเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง จะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้โดยทาเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๗ มหาวิ ทยาลั ยอาจก าหนดให้ มี เครื่ องแบบ เครื่ องหมายหรื อเครื่ องแต่ งกาย
นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้โดยทาเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
_____________
มาตรา ๗๘ ผู้ ใดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ หรื อ แสดงด้ ว ยประการใด ๆ ว่ า ตนมี ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือมีตาแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้
กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอมหรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือทาเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช้หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ตาม (๑) เป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ตาม (๒) ด้ ว ย ให้ ล งโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้

- ๒๑ บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๑ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุ บลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และส่ ว นงานภายในที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ได้ อ นุ มั ติ แ ละจั ด ตั้ งขึ้ น ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ เป็ น นายกสภามหาวิท ยาลั ย อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการที่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ท าหน้ า ที่ ต ามที่ ได้ รั บ มอบหมายต่ อ ไปจนกว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘๓ ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือ
หั ว หน้ าส่ ว นราชการภายในที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ าคณะตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และหั ว หน้ าส่ ว นงานภายในที่ ส ภามหาวิท ยาลั ยอนุมั ติ ให้ จั ดตั้ งขึ้ น อยู่ในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อครบกาหนดเวลาเก้าสิบวันแล้ว
ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าว
ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก หรือรองหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๔ การนับวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดีตามมาตรา ๓๔ และหัวหน้าส่วน
งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย
มาตรา ๘๕ ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการสานัก หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหัวหน้าสานักงานเลขานุการของ

- ๒๒ ส่วนงานภายในซึ่งมีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้คงดารงตาแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่
ตาแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น
กรณีข้าราชการที่พ้นจากตาแหน่งตามวรรคแรก การปฏิบัติงาน การได้รับเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๖ ในระหว่างที่ ยังไม่ มีค ณะกรรมการนโยบายวิช าการตามมาตรา ๒๙ ให้ ผู้
ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๒ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทาหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายวิชาการจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามมาตรา
๒๙ ให้นาข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจาสานักหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า คณะกรรมการประจาส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
และจัดตั้งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ และคณะกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือได้มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๒ มาตรา
๔๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
มาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต่งตั้งซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทาหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระหรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีจะมีมติหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น แล้วแต่กรณี
ให้ น าความในวรรคหนึ่ งมาใช้ บั งคั บ กั บ บุ ค คลที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ อธิก ารบดี แ ต่ งตั้ ง
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
มาตรา ๘๙ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย
ต่อไป และให้ ปฏิ บั ติหน้ าที่ในมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ตามพระราชบัญญั ตินี้ โดยให้ถือว่าการปฏิ บัติหน้าที่
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะข้าราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน
ตามวรรคหนึ่งให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการและให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน
ตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่น ๆ ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่ นดินงบ

- ๒๓ บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
สิทธิในการเลื่อนระดับชั้ นของลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการและระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่งตาแหน่งใด
ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ตาแหน่งและเงินงบประมาณแผ่ นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอน
เงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ ง และให้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการมาใช้ บั ง คั บ แต่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้การดาเนินการในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัตินี้
หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรา ๙๐ ข้าราชการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ ง ที่ สมั ครใจจะเปลี่ ยนไปเป็น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือต่ออธิการบดี และเมื่อยื่น
แล้วจะถอนมิได้
หากมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าผู้นั้นยังเป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อไป
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ภ ายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ บ รรจุ บุ ค คลนั้ น เป็ น พนั ก งาน
มหาวิท ยาลั ย ทั้ งนี้ การที่ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น พนัก งานนั้ น มหาวิท ยาลั ยจะต้ องด าเนิ น การให้ เป็ นไปใน
ขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ กรณีที่บุคคลแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานก่อให้เกิด
ภาระค่าใช้จ่ายแก่มหาวิทยาลัยเกินขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณี ที่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ งแสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป็ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
ภายหลังระยะเวลาตามวรรคสามแต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกาหนด แต่ในกรณีที่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังเมื่อครบกาหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคคลนั้นผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการบริหารงาน
บุ คคลของมหาวิท ยาลั ย กาหนดแล้ ว และการรับบุ คคลนั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อมหาวิท ยาลั ย ทั้งนี้ จะต้ อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากาลังและงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด

- ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาและการรับให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรา ๙๑ ผู้ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรา
๙๐ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙๒ การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และ
มาตรา ๙๐ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้ว ยกองทุ นบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ วแต่กรณี และเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่ แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญและมีสิทธิ ได้รับสวัสดิการจาก
ทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๙๓ ให้ ต าแหน่ งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุณ ศาสตราจารย์ พิ เศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ หรืออาจารย์
พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณ ศาสตราจารย์ พิ เศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญั ตินี้ และให้ ผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวคงดารงตาแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ ซึ่งเป็น อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาตรา ๙๔ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๙ หรือที่เปลี่ยนสถานภาพ
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๐ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙๕ การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
วรรคหนึ่ง ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

- ๒๕ -

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุง
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยส่ ง เสริ ม ให้
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

