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เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรยกฐานะวทิยาลัยอบุลราชธานี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา   “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓” 

 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา  ๓  ใหวทิยาลัยอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึง่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัขอนแกน  พ.ศ. ๒๕๒๑  เปนมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ตามพระราชบญัญัตินี้ 

 มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
        “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา    มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
        “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลยัรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้      และใหมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 ประกาศนัน้  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

       
 

มาตรา  ๖  ใหมหาวทิยาลยัเปนสถานศึกษาและวิจัย   มวีัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการ 
และวิชาชพีชัน้สูง   ทาํการสอน  ทาํการวจิัย   ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
  ใหมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล  มีฐานะเปนกรมในทบวงมหาวิทยาลยั 

 มาตรา  ๗  มหาวิทยาลยัอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
            (๑)  สํานกังานอธกิารบดี 
            (๒)  บัณฑิตวิทยาลัย 
            (๓)  คณะ 
            (๔)  วทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัอาจใหมีสถาบัน  สํานัก  ศูนย   และหนวยงานที่เรียกอยางชื่ออ่ืนที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ 
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค ในมาตรา ๖  เปนสวนราชการในมหาวทิยาลยัอีกได 
 สํานักงานอธกิารบดี  อาจแบงสวนราชการเปนกอง              หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะ
เทียบเทากอง 
 คณะ  และวทิยาลัย  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานุการ  ภาควิชา  กอง       หรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควชิาหรือกอง 
 บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบนั  สํานัก  ศูนย  และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานกุาร กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทากอง 
 สํานักงานเลขานุการ  กอง  และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง          อาจแบง
สวนราชการเปนแผนก  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาแผนก 

 มาตรา  ๘  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานกั และ
ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 การแบงสวนราชการเปนภาควิชา  หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา    
สํานักงานเลขานุการ กอง และแผนก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทากองหรอืแผนก ใหทํา
เปนประกาศทบวงมหาวทิยาลัย 

 มาตรา  ๙  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ มหาวทิยาลยัจะรับสถาบันการศกึษาชัน้สูงหรอื
สถาบันวิจัยอืน่เขาสมทบในมหาวิทยาลยัก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา        หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึง่ชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนัน้ได 
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 การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศกึษาชัน้สูง หรือสถาบันวิจัย      ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลยั และใหทาํเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลยั 
 การควบคุมสถาบันการศึกษาชัน้สูง  หรือสถาบันวิจัยที่เขาสมทบในมหาวิทยาลยัใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลยั 

 ๑มาตรา  ๑๐  นอกจากเงินทีก่ําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวทิยาลัยอาจมีรายได  ดังนี ้
            (๑)  เงนิผลประโยชน  คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวทิยาลยั 
            (๒)  เงินและทรพัยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
            (๓)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึง่มหาวทิยาลยัปกครอง  
ดูแล  หรือใชประโยชน 

          (๔)  รายไดหรือผลประโยชนอ่ืนๆ 
 ใหมหาวทิยาลัยมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บาํรุงรักษา      ใชและจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวทิยาลัย  ทั้งที่เปนที่ราชพสัดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรพัยสินอืน่ 
 รายไดของมหาวทิยาลยัรวมทั้งเบีย้ปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวตัถุประสงคของมหาวทิยาลยั 
ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลงั             ตามกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงัและกฎหมายวาดวยวธิีการ 
งบประมาณ เวนแตเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา      และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงนิงบประมาณ 

 ๒มาตรา  ๑๐  ทว ิ บรรดาอสงัหาริมทรัพยที่มหาวทิยาลยัไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวทิยาลัย ไมถือเปนที่ราชพสัดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวทิยาลยั 

มาตรา  ๑๑  บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวทิยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายในขอบ
วัตถุประสงคของมหาวทิยาลัยตามมาตรา  ๖ 

เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวทิยาลัยจะตองจดัการตามเงื่อนไขที่ผูใหกาํหนดไว  และตอง
เปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั 

 
 
 

                                                           
๑ ความในมาตรา ๑๐ เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑                         
และใหใชความขอนี้แทน 
๒ ความในมาตรา ๑๐ ทวิ  เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑      
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 หมวด ๒ 
การดําเนินการ 

           

  
๓ มาตรา  ๑๒  ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

           (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 
                                    (๒)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยตําแหนง ไดแก  อธิการบดี  ประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลยั    และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
             (๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจํานวนสามคน   ซึ่งเลือกจากผูดํารงตาํแหนงคณบดี 
ผูอํานวยการวทิยาลยั   ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอ

                                                          

ํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการศูนย        หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ 
             (๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาํนวนสี่คน  ซึง่เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณาจารย
ประจําของมหาวทิยาลยั และมิใชผูดํารงตาํแหนงตาม (๓) 
                        (๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิจํานวนไมเกินสิบคน                 ซึ่งจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งจากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
            (๖)  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจาํนวนหนึ่งคน  ซึ่งอธิการบดีเลือกจาก
ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
 ใหสภามหาวทิยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก 
สภามหาวทิยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวทิยาลยัทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลยัไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมือ่ไมมีผูดํารงตาํแหนงนายกสภามหาวทิยาลัย 
 หลักเกณฑ วธิีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยั 

 ๔มาตรา  ๑๓  การเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๒ (๓)     ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  
ผูอํานวยการวทิยาลยั  ผูอํานวยการสถาบนั  ผูอํานวยการสํานกั   ผูอํานวยการศูนย        และหวัหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูเลือก สวนการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๒
(๔)  ใหคณาจารยประจําของมหาวทิยาลยัเปนผูเลือก 

 
๓ ความในมาตรา ๑๒   เดิม  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
๔ ความในมาตรา ๑๓   เดิม  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
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 คุณสมบัติของผูรับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธกีารเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัย      ตาม
วรรคหนึง่ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา  ๑๔  นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๒(๓) (๔) (๕) 
และ (๖)  มีวาระการดํารงตาํแหนงสองป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๒ (๔) (๕)  และ  (๖)  พนจากตําแหนง เมื่อ 

        (๑)  ตาย 
        (๒)  ลาออก 
        (๓)  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติของการเปน

นายกสภามหาวทิยาลยั หรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวฒุ ิ
        (๔)  ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยัในประเภทนัน้ 
ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๒ (๓)  (๔)  (๕) และ 

(๖) พนจากตาํแหนงกอนวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง    หรือไดมีการเลือกผูดาํรงตําแหนง
แทนแลว ใหผูที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  หรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยัพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  หรือ
ยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอืน่ขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลยั  
หรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  หรือไดมกีารเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัอื่นขึ้นใหมแลว 

ในกรณีที่กรรมการสภามหาวทิยาลยัที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๑๒(๓) (๔) และ (๕)  พนจากตําแหนง
กอนครบวาระไมเกินเกาสิบวัน  สภามหาวิทยาลัยจะไมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึน้แทนตําแหนงทีว่าง
ก็ได 

มาตรา  ๑๕  สภามหาวทิยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย     และ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที ่ ดงันี ้

                 (๑)  วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา   การวิจยั          การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม  และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

         (๒)  วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวทิยาลัย   และอาจมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลยัเปนผูวางระเบยีบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ  ไปก็ได 

         (๓)  อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร 
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                     (๔)  พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลกิบณัฑิตวิทยาลยั  คณะ  วทิยาลัย 
สถาบัน สํานกั และศนูยหรือหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ รวมทัง้การแบงสวนราชการ
ของหนวยงานดังกลาว 

(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศกึษาชัน้สูงและสถาบนัวิจยัเขาสมทบหรือการยกเลกิ 
การสมทบ 

          (๖)  พิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกาํหนด 

 (๗)  พจิารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ 

          (๘)  แตงตั้งและถอดถอน  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการวทิยาลยั  ผูอํานวยการ
สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนยหรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

            (๙)  อนมุัติงบประมาณรายจายจากเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย 
          (๑๐)  วางระเบยีบและออกขอบังคบัตางๆ  เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลยั 
          (๑๑)  แตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพจิารณาและเสนอความเหน็ในเรื่องหนึง่เรื่องใด  หรือ

เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึง่อยางใด  อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวทิยาลยั 
          (๑๒)  พิจารณาและใหความเหน็ชอบในเรื่องทีเ่กีย่วกับกิจการของมหาวทิยาลัย     

ตามที่อธกิารบดีเสนอ  และอาจมอบหมายใหอธิการบดีดําเนนิการอยางหนึง่อยางใด     อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภามหาวทิยาลยัก็ได 

         (๑๓)  พจิารณาใหความเหน็ชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่นๆ    ที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลยัซึ่งมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูหนึง่ผูใดโดยเฉพาะ 

 มาตรา  ๑๖  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคบัของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา  ๑๗  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึน้คณะหนึง่  ประกอบดวยประธาน
กรรมการ  และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒิจาํนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลยัแตงตั้ง 
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาแกมหาวทิยาลยัและ
สนับสนนุการดําเนนิกิจการของมหาวทิยาลัย 
 จํานวนและคณุสมบัติของกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลยั วาระการดํารงตาํแหนง การพนจาก
ตําแหนง  ตลอดจนการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 
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 มาตรา  ๑๘  ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย    และ
อาจมีรองอธกิารบดีหรือผูชวยอธิการบดหีรือจะมีทัง้รองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบด ี          เพื่อทาํหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่อธิการบดมีอบหมายก็ได  
 จํานวนรองอธกิารบดีตามวรรคหนึ่ง  ใหมีจาํนวนไมเกินเจ็ดคน 
 เพื่อประโยชนในการบงัคับบัญชาใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดี      และรองอธิการบดเีปนรองอธิบดี
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอืน่ 

 ๕มาตรา  ๑๙  อธิการบดนีั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลยัจากผูซึง่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐ 
 อธิการบดีมีวาระการดํารงตาํแหนงสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกก็ไดแตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ 

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

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๕)  ถูกใหออกจากราชการเพราะเหตมุีมลทนิหรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทาง

วินัยอยางรายแรง 
         (๖)  สภามหาวทิยาลยัมีมติใหถอดถอน 

             รองอธิการบดี    ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผูมีคณุสมบัติตาม
มาตรา  ๒๐   และตองเปนขาราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยอธกิารบดี  ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งจากบุคคลผูมคีุณสมบัติตามมาตรา ๒๐        และตองเปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั 
 เมื่ออธิการบดพีนจากตําแหนง  ใหรองอธกิารบดี  และผูชวยอธกิารบดพีนจากตําแหนงดวย 

 ๖มาตรา  ๒๐  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธกิารบดี  ตองมีคณุสมบัติดังนี ้

                                                           
๕ ความในมาตรา ๑๙  เดิม  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
๖ ความในมาตรา ๒๐  เดิม   ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
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         (๑)  ไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ที่สภา
มหาวิทยาลยัรับรอง และไดทําการสอนหรอืมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป            ใน
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง หรือ 

(๒) ไดปริญญาชั้นหนึง่ชัน้ใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลยั  หรือสถาบันอดุมศึกษา 
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง           และไดทาํการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวรวมเปนเวลา
ไมนอยกวาหาปในมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง      หรือเคยดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลยัมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

 มาตรา  ๒๑  อธิการบดีมีอํานาจและหนาที ่ ดังนี ้
          (๑)  บริหารกิจการของมหาวทิยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของ
ทางราชการ  รวมทัง้นโยบายและวัตถุประสงคของมหาวทิยาลยั 
          (๒)  ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่ และทรัพยสินอื่นของ
มหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบยีบ  และขอบังคับของมหาวทิยาลยั 
          (๓)  รักษาระเบียบวนิยั  จรรยาบรรณและมรรยาทแหงวิชาชีพของขาราชการใน
มหาวิทยาลยั  และสงเสริมกจิการนกัศึกษา 
          (๔)  เปนผูแทนของมหาวทิยาลยัในกจิการทัว่ไป 
             (๕)  เสนอรายงานประจําปเกีย่วกับกจิการดานตางๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลยั 
          (๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบ  และขอบังคับของมหาวทิยาลัยหรือตามทีส่ภา
มหาวิทยาลยัมอบหมาย 

 มาตรา  ๒๒  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธกิารบดีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษา
ราชการแทน   ถามีรองอธิการบดีหลายคน   ใหรองอธกิารบดีที่อธกิารบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย   ใหรองอธิการบดทีี่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่ไมมผูีดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธกิารบดีตามความในวรรคหนึ่ง 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหสภามหาวิทยาลยัแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ เปนผูรักษาราชการ
แทนอธกิารบดี    และใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๕ มาใชบงัคับโดยอนโุลม 

 มาตรา  ๒๓  ใหมีสภาอาจารยมหาวทิยาลัย  ประกอบดวยกรรมการซึ่งคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลยัเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 
 สภาอาจารยมหาวิทยาลัยมหีนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนาํแกอธกิารบดีและหนาที่อ่ืนตามที ่
อธิการบดีมอบหมาย 
 องคประกอบ  จํานวนกรรมการ หลกัเกณฑและวิธีการเลือก วาระการดํารงตําแหนง          การพนจาก
ตําแหนง และการดําเนินงานของสภาอาจารยมหาวทิยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 
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๙

 มาตรา  ๒๔  ในบัณฑิตวทิยาลัย  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย  และจะใหมีรองคณบดีคนหนึง่หรือหลายคนก็ได เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี 
มอบหมาย 
 คณบดีนั้น   ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้โดยคําแนะนําของอธิการบดจีากบุคคลผูมคีุณสมบัติตาม
มาตรา   ๒๕ 
 รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดแีตงตั้งโดยคําแนะนาํของคณบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ 
 คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกนิสองวาระ
ติดตอกันมิได 
 เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 

 ๗มาตรา  ๒๕  คณบดีและรองคณบดีตองมคีุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึง่          หรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   และไดทาํการสอนหรือมปีระสบการณ
ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวทิยาลยัรับรอง 

 มาตรา  ๒๖  การจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิต
วิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา  ๒๗  ในคณะหนึ่ง  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ     และจะใหมี
รองคณบดีคนหนึง่หรือหลายคนก็ไดเพื่อทาํหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย 
 การแตงตั้ง วาระการดํารงตาํแหนง การพนจากตําแหนงและคุณสมบัติของคณบดี และรองคณบดีตาม
วรรคหนึง่  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๒๘  ในคณะหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดี  รองคณบดี หวัหนา
ภาควิชา และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชา ถามี เปนกรรมการโดยตําแหนง
และกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําในคณะจํานวนสองคน ถาไมมีการแบงภาควิชา หรือมี
แตไมถึงสี่ภาควิชา       ใหอธกิารบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในคณะเปนกรรมการเพิม่เติมใหไดจํานวนทัง้หมด
ไมนอยกวาเจด็คนแตไมเกินเกาคน 
 กรรมการที่อธกิารบดีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง   จะเปนคณาจารยประจําในภาควิชาเดียวกนัเกนิหนึ่งคน
ไมได 
 จํานวนและคณุสมบัติของกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งในแตละคณะใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
                                                           
๗ ความในมาตรา ๒๕   เดิม  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
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๑๐

 ใหคณบดีเปนประธานคณะกรรมการประจําคณะ        และใหคณบดีแตงตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใดเปน
เลขานุการของคณะกรรมการประจําคณะ 
 กรรมการที่อธกิารบดีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองป  แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
 การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา  ๒๙  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที ่ดังนี ้
          (๑)  วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวทิยาลยั 
          (๒)  พิจารณาหลกัสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตรสําหรบัคณะเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยั 
          (๓)  พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะตามทีส่ภามหาวทิยาลัย
มอบหมาย หรือเพื่อเสนอตอสภามหาวทิยาลัย 
          (๔)  พิจาณานาํเสนอเกี่ยวกบัการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอ
มหาวิทยาลยั 
          (๕)  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
          (๖)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบด ี
          (๗)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ  เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธกิารบดีมอบหมาย 
 มาตรา  ๓๐  ในกรณีที่มกีารแบงภาควิชา       หรือแบงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทา
ภาควิชาในคณะ   ใหมหีัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชาและ
จะใหมีรองหัวหนาภาควิชาหรอืรองหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาภาควิชาคนหนึง่หรือ
หลายคนก็ได   เพื่อทาํหนาทีแ่ละรับผิดชอบตามทีห่ัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ี
ฐานะเทยีบเทาภาควิชามอบหมาย 
 หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาภาควิชา รวมทัง้ผูดํารง
ตําแหนงรองของตําแหนงดงักลาวนัน้ ใหแตงตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ซึง่ไดทําการสอน
มาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวทิยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวิทยาลยัรับรอง 
 การแตงตั้งหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา และ
รองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชา    ใหอธิการบดี 
แตงตั้งโดยคําแนะนาํของคณบดี 
 หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาภาควิชา มวีาระการดํารง
ตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกนิสองวาระติดตอกันมิได 
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๑๑

 เมื่อหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควชิาพนจาก
ตําแหนง  ใหรองหวัหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชา    พน
จากตําแหนงดวย 

 มาตรา  ๓๑  ในวทิยาลยัหนึ่ง  ใหมีผูอํานวยการวิทยาลยัเปนผูบงัคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
วิทยาลัย และจะใหมีรองผูอํานวยการวทิยาลัยคนหนึง่หรือหลายคนก็ได       เพื่อทาํหนาที่และรับผิดชอบตามที่
ผูอํานวยการวทิยาลยัมอบหมาย 
 การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง  และคุณสมบัติของผูอํานวยการวทิยาลัย
และรองผูอํานวยการวิทยาลยัตามวรรคหนึง่ ใหนาํบทบญัญัติมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา  ๓๒  การจัดใหมีคณะกรรมการประจําวทิยาลยั    และการจดัระบบบรหิารงานในวิทยาลยัให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั 
 ในกรณีที่มกีารแบงภาควิชาหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควชิาในวิทยาลัย 
ใหนาํบทบัญญัติมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีสถาบัน  สํานกั  ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ี
ฐานะเทยีบเทาคณะ  ใหมีผูอํานวยการหรอืหัวหนาหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ      เปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน  สํานัก  ศนูย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทา
คณะ และจะใหมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะคนหนึ่ง
หรือหลายคนก็ได  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการหรอืหัวหนาหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอืน่ทีม่ี
ฐานะเทยีบเทาคณะมอบหมาย 
 การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัติของผูอํานวยการหรือหวัหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ รวมทัง้ผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดงักลาวตามวรรค
หนึง่  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๔  การจัดใหมคีณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก   ศูนย 
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยั 
 มาตรา  ๓๕  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี   รองอธิการบดี   ผูชวยอธิการบดี  คณบดี   รองคณบดี  

ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ หวัหนาภาควิชา  รองหัวหนาภาควิชา   หัวหนาหนวยงาน         และรองหวัหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทาคณะหรือภาควิชา     จะดํารงตาํแหนงดังกลาวเกินหนึง่ตําแหนง
ในขณะเดียวกนัมิได 
 ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึง่อยูหนึง่ตําแหนงแลว จะรักษาราชการแทนตําแหนงดังกลาวเกนิหนึ่ง
ตําแหนงก็ได  แตตองไมเกินหกเดือน 
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๑๒

 มาตรา ๓๖  วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภามหาวทิยาลัย   กรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูทรงคุณวุฒ ิ อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ี
ฐานะเทยีบเทาคณะหรือภาควิชา และกรรมการประจาํคณะซึ่งอธกิารบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําในคณะ 
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยั 

 มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการบรหิารราชการในบณัฑิตวิทยาลยั คณะ วทิยาลัย สถาบัน สํานัก 
ศูนย และภาควิชา หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา    อํานาจในการสัง่
การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะพึงปฏบัิติหรือดําเนนิการตามกฎหมาย  ระเบยีบ  
ขอบังคับ คําสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่งใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่    หรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนัน้มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น          อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนงัสอื
ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ  หวัหนาภาควิชา      หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ 
เทียบเทาคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของหนวยงานนั้นก็ได 
 ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึง่  มอํีานาจและหนาที่ตามที่อธกิารบดีกําหนด 

 มาตรา  ๓๘  ใหผูปฏิบัติราชการแทนหรือผูรักษาราชการแทนตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๒    มาตรา 
๒๔   มาตรา ๒๗   มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๑  และมาตรา ๓๓  มีอํานาจและหนาทีเ่ชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่มกีฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปน
กรรมการหรือใหผูมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูปฏิบัติราชการแทน   หรือผูรักษาราชการแทนทาํหนาที่กรรมการ
หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนัน้ในระหวางที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน
ดวย แลวแตกรณี 
 

หมวด ๓ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

 มาตรา  ๓๙  คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี ้
                  (๑)  ศาสตราจารย 
          (๒)  รองศาสตราจารย 
          (๓)  ผูชวยศาสตราจารย 
          (๔)  อาจารย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
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๑๓

 มาตรา  ๔๐  ศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตัง้โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลยัจากผูที่มิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยพเิศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา  ๔๑  สภามหาวทิยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจํา
ของมหาวทิยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษ   และผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของอธิการบด ี
 อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคณุสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวทิยาลยั เปน
อาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบด ี ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 
 คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตัง้รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั 
 มาตรา  ๔๒  ศาสตราจารยที่มีความรูความสามารถ  และความชาํนาญเปนพิเศษซึง่พนจากตําแหนง
ไปโดยไมมีความผิดและทาํคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปน 
ศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยนัน้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกยีรติยศได 
 คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

 ๘มาตรา  ๔๓  ผูที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกยีรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   ใหมีสิทธิใชตําแหนงดังกลาวเปนคํานําหนานามได 
ตลอดไป   โดยใชอักษรยอ  ดังนี ้
 ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ศ. 
 ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 

 

                                                           
๘ ความในมาตรา ๔๓  เดิม   ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
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๑๔

หมวด ๔ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

                 
มาตรา  ๔๔  ปริญญามีสามชั้น คือ 
         เอก    เรียกวา    ดุษฎีบัณฑิต   ใชอักษรยอ ด. 
         โท      เรียกวา    มหาบัณฑิต    ใชอักษรยอ ม. 

        ตรี      เรียกวา    บัณฑิต      ใชอักษรยอ บ. 

 มาตรา  ๔๕  มหาวิทยาลยัมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวทิยาลัย 
 การกําหนดใหสาขาวิชาใดมปีริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานัน้อยางไร   ใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา  ๔๖  สภามหาวทิยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาตรีไดรับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึง่หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมดับสองก็ได 

 มาตรา  ๔๗  สภามหาวทิยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต     อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี ้
           (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
ภายหลงัที่ไดรับปริญญาแลว 
            (๒)  อนปุริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึง่สาขาวิชา
ใดกอนถึงขัน้ไดรับปริญญาตรี 
           (๓) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 

 มาตรา  ๔๘  มหาวทิยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวทิยาลัยเหน็วา 
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานัน้ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา หรือผูดํารงตําแหนงตางๆ  
ในมหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยมิได 
 ชั้น  สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากติติมศักดิ์ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

 มาตรา  ๔๙  มหาวทิยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวทิยฐานะหรือเข็มวทิยฐานะ เปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมี
ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวทิยาลัยได 
 การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวทิยฐานะ       และครุย
ประจําตําแหนง   ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



                                                                      ฉบับพิเศษ                         -         - 
  เลม  ๑๐๗   ตอนที่   ๑๓๑                                          ราชกิจจานุเบกษา                                                                           ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๓  
 

๑๕

 ครุยวิทยฐานะ เข็มวทิยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา  ๕๐  สภามหาวทิยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกาย
นักศึกษาได   โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

                 
๙มาตรา  ๕๑  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวทิยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรอื

เครื่องแตงกายนิสิตของมหาวทิยาลยั  โดยไมมีสิทธทิี่จะใชหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา 
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต  อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือตําแหนงของมหาวทิยาลัย โดยที่ตนไมมีสิทธ ิ  ถาได
กระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธทิี่จะใชหรือมีวทิยฐานะหรือตําแหนงเชนนัน้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ
หกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท   หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

 
 

บทเฉพาะกาล 
               

 

มาตรา  ๕๒  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  ขาราชการ  ลูกจาง     และเงนิงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัขอนแกน  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๒๑  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ 
ราชการของวทิยาลยัอุบลราชธานี  มหาวทิยาลยัขอนแกน  ไปเปนของมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี             ตาม 
พระราชบัญญติันี้ 

มาตรา  ๕๓  สํานักงานเลขานุการ  และภาควิชาของวทิยาลยัอุบลราชธาน ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งมีอยูในวนัทีพ่ระราชบัญญติันี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหคงอยูตอไปจนกวาจะได 
ตราพระราชกฤษฎีกา  จัดตัง้สวนราชการตามพระราชบญัญัตินี้ 

                                                           
๙ ความในมาตรา ๕๑   เดิม  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)   
  พ.ศ.๒๕๔๑  และใหใชความในขอนี้แทน 
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๑๖

มาตรา ๕๔  ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวทิยาลยัอบุลราชธานี    มหาวิทยาลยัขอนแกน       อยูใน
วันที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีข้ึนใหม ตามมาตรา ๑๙   ซึ่งตองไมเกินหนึง่รอยแปดสิบวันนับ
แตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๕๕  ในระยะเริ่มแรก  ใหสภามหาวทิยาลยั  ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลัย
เปนนายกสภามหาวทิยาลยั  ปลัดทบวงมหาวิทยาลยัเปนอุปนายกสภามหาวทิยาลัย   ผูอํานวยการสํานัก 
งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการ   
การศึกษาแหงชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน  ผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธาน ี ผูรักษาการในตําแหนง
อธิการบดีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   ผูทรงคุณวุฒทิี่รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแตงตัง้จาํนวนสามคน 
เปนกรรมการสภามหาวทิยาลัย  และใหรองปลัดทบวงมหาวิทยาลยัคนหนึ่ง   เปนกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั   ทั้งนี้     จนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญัตินี้    ซึง่ตองไมเกินหนึง่รอยแปดสิบ
วันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๕๖  ใหรองผูอํานวยการและหัวหนาภาควิชาของวทิยาลยัอุบลราชธานี  
มหาวิทยาลยัขอนแกน   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. ๒๕๒๑  ซึ่งดํารงตาํแหนงอยูในวนัที่
พระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมกีารแตงตั้งผูดาํรง
ตําแหนง 
รองอธิการบดแีละคณบดีตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี  ทัง้นี ้  ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๕๗  การนบัวาระการดํารงตําแหนงของอธกิารบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ     และหวัหนา
ภาควิชา  ใหนบัวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก 

มาตรา  ๕๘  ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารยประจํา  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารยประจํา  หรืออาจารยพิเศษของวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มหาวิทยาลยัขอนแกน ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๒๑   อยูในวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีฐานะเปนศาสตราจารยประจํา  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารยประจํา หรืออาจารยพเิศษตอไปตามพระราชบัญญตัินี้ 
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๑๗

 
มาตรา  ๕๙  ในระหวางทีย่ังไมมพีระราชกฤษฎีกา  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ระเบียบและ 

ขอบังคับ  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาํพระราชกฤษฎีกา  ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี      ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  ระเบยีบและขอบังคับ  ซึง่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๒๑   
ที่ใชอยูในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบงัคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก ชาตชิาย  ชุณหะวณั 
         นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ-      เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบนัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผูประสงคจะศึกษาตอระดับอุดมศึกษาจาํนวนมาก       แตมหาวิทยาลยัของรัฐที่มีอยู
สามารถรับนักศึกษาไดจํานวนจํากัดและเพือ่ใหมีแหลงเผยแพรความรูทางวชิาการใหแกประชาชนในทองถิน่  
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาผลผลิตดานเกษตรและดานอื่นๆ และจะมีผลทาํใหประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเพิ่มข้ึน สมควรยกฐานะของวทิยาลยัอบุลราชธาน ี  มหาวิทยาลยัขอนแกน เปน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ 
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