
 

 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช    มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 มาตรา  ๒  พระราชบญัญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา  ๓  ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๐  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “มาตรา  ๑๐  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน   มหาวทิยาลยัอาจมรีายได ดังนี ้
           (๑)  เงนิผลประโยชน  คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวทิยาลยั 
            (๒)  เงินและทรพัยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
            (๓)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึง่มหาวทิยาลยัปกครอง 
ดูแล หรือใชประโยชน 

          (๔)  รายไดหรือผลประโยชนอ่ืนๆ 
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 ใหมหาวทิยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากทรพัยสินของ
มหาวิทยาลยั  ทัง้ที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพสัดุและที่เปนทรพัยสินอื่น 
 รายไดของมหาวทิยาลยัรวมทั้งเบีย้ปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวตัถุประสงคของมหาวทิยาลยั 
ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวธิีการ 
งบประมาณ เวนแตเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา     และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงนิงบประมาณ” 

มาตรา  ๔  ใหเพิม่ความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐ ทว ิ แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
 “มาตรา  ๑๐  ทว ิ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวทิยาลยัไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวทิยาลัย ไมถือเปนที่ราชพสัดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวทิยาลยั” 

 มาตรา  ๕  ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

"มาตรา  ๑๒  ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
          (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตําแหนง ไดแก  อธิการบดี  ประธานสภาอาจารย 
มหาวิทยาลยั  และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            (๓)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจํานวนสามคน    ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
ผูอํานวยการวทิยาลยั  ผูอํานวยการสถาบนั  ผูอํานวยการสํานกั  และผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
            (๔)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจํานวนสี่คน  ซึ่งเลอืกจากผูดาํรงตําแหนงคณาจารย 
ประจําของมหาวทิยาลยั  และมิใชผูดํารงตาํแหนงตาม (๓) 

          (๕)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒิจาํนวนไมเกนิสิบคน  ซึ่งจะไดทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 
                                  (๖)  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยัจํานวนหนึ่งคน      ซึ่งอธกิารบดีเลือก
จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี
 ใหสภามหาวทิยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลยั  และใหอุปนายกสภามหาวทิยาลยัทาํหนาที่แทนนายกสภามหาวทิยาลัย  เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลยัไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวทิยาลัย 
 หลักเกณฑ วิธกีารไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 
 มาตรา  ๑๓  การเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๒ (๓) ใหผูดํารงตําแหนงคณบด ี 
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 ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก   ผูอํานวยการศูนย   และหวัหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะเปนผูเลือก สวนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒
(๔)  ใหคณาจารยประจําของมหาวทิยาลยัเปนผูเลือก 
 คุณสมบัติของผูรับเลือก  ตลอดจนหลักเกณฑและวิธกีารเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยตาม 
วรรคหนึง่  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั" 

 มาตรา  ๖  ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 "มาตรา  ๑๙  อธิการบดีนัน้จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลยัจากผูซึง่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐ 
 อธิการบดีมีวาระการดํารงตาํแหนงสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งใหมอีกก็ไดแตจะดํารง
ตําแหนงเกนิสองวาระติดตอกันมิได 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ 

         (๑)  ตาย 
         (๒)  ลาออก 
         (๓)  ถูกลงโทษทางวินยัอยางรายแรง 
         (๔)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคาํพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก    เวนแต

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ถูกใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถกูสอบสวน 

ทางวนิัยอยางรายแรง 
         (๖)  สภามหาวทิยาลยัมีมติใหถอดถอน 

             รองอธิการบดี  ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๒๐ และตองเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยอธกิารบดี  ใหอธกิารบดีเปนผูแตงตั้งจากบุคคลผูมคีุณสมบัติตามมาตรา ๒๐         และตองเปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั 
 เมื่ออธิการบดพีนจากตําแหนง  ใหรองอธกิารบดี  และผูชวยอธกิารบดพีนจากตําแหนงดวย 
 มาตรา  ๒๐  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธกิารบดี  ตองมีคณุสมบัติดังนี ้

         (๑)  ไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลยัรับรอง และไดทําการสอนหรอืมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปใน
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง หรือ 
                                 (๒)  ไดปริญญาชั้นหนึง่ชัน้ใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลยั  หรือสถาบันอดุมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมปีระสบการณดานการบริหารมาแลวรวมเปนเวลา 
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ไมนอยกวาหาปในมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลยัมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป" 
 มาตรา  ๗  ใหยกเลกิความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
๒๕๓๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 "มาตรา  ๒๕  คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึง่หรือเทยีบเทา 
จากมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมปีระสบการณ
ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวทิยาลยัรับรอง" 
 มาตรา  ๘  ใหยกเลกิความในมาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 "มาตรา  ๔๓  ผูที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง
ศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกยีรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ 
ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใหมสิีทธิใชตําแหนงดังกลาวเปนคํานาํหนานามได 
ตลอดไป    โดยใชอักษรยอ ดังนี ้
 ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ศ. 
 ศาสตราจารยพิเศษ          ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 

ศาสตราจารยเกยีรติคุณ   ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ     ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) "  
มาตรา  ๙  ใหยกเลกิความในมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 

๒๕๓๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 
"มาตรา  ๕๑  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวทิยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย

หรือเครื่องแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลยั  โดยไมมีสิทธทิี่จะใชหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมปีริญญา  
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนยีบัตร  หรือตําแหนงของมหาวทิยาลัย  โดยที่ตนไมมีสิทธ ิ
ถาไดกระทาํเพื่อใหบุคคลอืน่เชื่อวาตนมีสิทธิทีจ่ะใชหรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนัน้  ตองระวางโทษจาํคุก
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมืน่บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ" 
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 มาตรา  ๑๐  บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๐ ทว ิ แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ไมใชบงัคับแกบรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมา 
โดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวทิยาลยักอนวนัทีพ่ระราชบัญญัติ 
นี้ใชบังคับ 
 มาตรา  ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน  หลีกภัย 
          นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
มหาวิทยาลยัสามารถนํารายไดของมหาวทิยาลยัไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยได        โดยไมตองนาํสงเปน
รายไดแผนดินและใหมหาวทิยาลัยมกีรรมสทิธิ์ในอสงัหารมิทรัพยที่ไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวทิยาลัยโดยไมถือเปนที่ราชพัสดุ   เพื่อความคลองตัวในการบริหารกิจการ
ของมหาวทิยาลัยและการจัดหาประโยชนในอสงัหาริมทรัพยของมหาวทิยาลยัหรือทีม่หาวิทยาลยัปกครอง 
ดูแล  หรือใชประโยชน  และสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวทิยาลัยและการเลอืกกรรมการ
สภามหาวทิยาลัย   ผูดาํรงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  และรองคณบดี   
เพื่อใหสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดกวางขวางยิง่ขึ้น   จงึ
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



                                                                 ฉบับกฤษฎีกา                         -         -                                                                                                            
เลม  ๑๑๕                           ตอนที่ ๖ ก                                           ราชกิจจานุเบกษา                                                       ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๔๑ 
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วันที่ ๑๗ กมุภาพันธ  ๒๕๔๑ หนา ๒๖-๓๑ 
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