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ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กับ (ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให&ใช&บังคับตั้งแต�วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต&นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให&ใช&บังคับเมื่อพ&นกําหนดเก&าสิบวันนับแต�วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป/นต&นไป 

มาตรา ๓ ให&วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เป/นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓ ให&ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�า สภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“วิทยาเขต”  หมายความว�า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด&วยส�วนงานของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งอยู�ในเขตท&องที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  พนักงานมหาวิทยาลัย ข&าราชการ 

ลูกจ&างของส�วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ&างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว�า  รัฐมนตรีผู&รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ ให&มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป/นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ และเป/นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีฐานะเป/นหน�วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม�เป/นส�วนราชการตาม
กฎหมายว�าด&วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน กฎหมายว�าด&วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว�าด&วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม�เป/น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด&วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา ๕ ให&รัฐมนตรีว�าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให&มีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น เมื่อได&ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล&ว ให&ใช&
บังคับได& 

มาตรา ๖ ให&รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๖ ให&มหาวิทยาลัยเป/นสถานศึกษาและวิจัย มี
วัตถุประสงคFให&การศึกษาส�งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน ทําการวิจัย ให&บริการทางวิชาการแก�สังคมและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ให& มหา วิทยา ลั ย เป/ น นิ ติ บุ คคล  มี ฐ านะ เป/ น ก ร ม ใน
ทบวงมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗ ให&มหาวิทยาลัยเป/นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคF
ให&การศึกษา ส�งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ให&บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มาตรา ๘ การดําเนินการเพื่อให&บรรลุวัตถุประสงคFตามมาตรา ๗ ให&มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป/นเลิศทางวิชาการ ควบคู�ไปกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป/นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับ

นานาชาติ 
(๔) ความโปร�งใสและตรวจสอบได& รวมทั้งความรับผิดชอบต�อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ   
(๖) การบริหารแบบมีส�วนร�วมของผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจแบ�งส�วนราชการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) บัณฑิตวิทยาลัย 

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

(๓) คณะ 
(๔) วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอาจให&มีสถาบัน สํานัก ศูนยF และหน�วยงานที่

เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ เพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคFในมาตรา ๖ เป/นส�วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได& 

สํานักงานอธิการบดี อาจแบ�งส�วนราชการเป/นกอง หรือ
หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�ากอง 

คณะ และวิทยาลัย อาจแบ�งส�วนราชการเป/นสํานักงาน
เลขานุการ ภาควิชา กอง หรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มี 
ฐานะเทียบเท�าภาควิชาหรือกอง 

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนยF และหน�วยงานที่เรียกชื่อ
อย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ อาจแบ�งส�วนราชการเป/นสํานักงาน
เลขานุการ กอง หรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า
กอง 

สํานักงานเลขานุการ กอง และหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท�ากอง อาจแบ�งส�วนราชการเป/นแผนก หรือ
หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าแผนก 

(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗   สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให&มีส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ วิทยาลัย 

สถาบัน หรือสํานัก เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคFในมาตรา ๗ เป/นส�วนงานในมหาวิทยาลัยอีก
ได& 

มาตรา ๘ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และศูนยF หรือหน�วยงานที่เรียกชื่อ
อย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ ให&ตราเป/นพระราชกฤษฎีกา 

การแบ�งส�วนราชการเป/นภาควิชา หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชา สํานักงานเลขานุการ กอง และแผนก 
หรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�ากองหรือแผนก 
ให&ทําเป/นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส�วนงานตามมาตรา 
๙ ให&ทําเป/นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้ง
และการรวมหรือการเปลี่ยนแปลงส�วนงานให&กําหนดฐานะและภาระหน&าที่ของส�วนงานนั้นด&วย 

การแบ�งหน�วยงานภายในของส�วนงานตามมาตรา ๙ และการกําหนดอํานาจและหน&าที่
ของแต�ละหน�วยงานให&ทําเป/นประกาศของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต&องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การ
ประหยัด งบประมาณ การลดความซ้ําซ&อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป/นสําคัญ 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา ๙ ภายใต&วัตถุประสงคFตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยจะ
รับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข&าสมทบใน
มหาวิทยาลัยก็ได& และมีอํานาจให&ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก�ผู&สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สมทบนั้นได& 

การรับเข&าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ให&ทําเป/นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข&า
สมทบในมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ภายใต&วัตถุประสงคFตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเข&าสมทบในมหาวิทยาลัยได& และมีอํานาจให&ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก�ผู&สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได&   

การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข&าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบตาม    
วรรคหนึ่ง ให&ทําเป/นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข&าสมทบในมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตาม
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต&วัตถุประสงคFตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาร�วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต�างประเทศหรือขององคFการระหว�างประเทศ
ก็ได&  และมีอํานาจให&ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร�วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก�ผู&สําเร็จการศึกษาได& 

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให&ทําเป/นประกาศของ
มหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๓  กิจการของมหาวิทยาลัยไม�อยู�ภายใต&บังคับแห�งกฎหมายว�าด&วยการคุ&มครอง

แรงงาน  และกฎหมายว�าด&วยแรงงานสัมพันธF 
 มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน&าที่กระทําการต�าง ๆ ตามวัตถุประสงคFที่

ระบุไว&ในมาตรา ๗  อํานาจและหน&าที่เช�นว�านี้ให&รวมถึง 
(๑) ซื้อ ขาย จ&าง รับจ&าง สร&าง จัดหา โอน รับโอน เช�า ให&เช�า เช�าซื้อ ให&เช�าซื้อ 

แลกเปลี่ยนและจําหน�าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนFแก�กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและหาประโยชนFในทรัพยFสินทางปSญญาหรือมีทรัพยสิทธิต�าง ๆ ใน
ทรัพยFสินของมหาวิทยาลัย และจําหน�ายทรัพยFสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจน
รับเงินหรือทรัพยFสินที่มีผู&อุดหนุนหรือผู&อุทิศให& 

การจําหน�ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยFของมหาวิทยาลัยให&กระทําได& เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยFที่ได&มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงคFให&จําหน�ายหรือแลกเปลี่ยนได& 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

(๒) รับค�าธรรมเนียม ค�าบํารุง ค�าตอบแทน เบี้ยปรับ และค�าบริการในการให&บริการ
ภายในอํานาจและหน&าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การนั้น 

 
(๓) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช& และจัดหาประโยชนFจากทรัพยFสินของ

มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว�าด&วยที่ราชพัสดุ 
(๔) กําหนดค�าตอบแทนหรือค�าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชนF

อย�างอื่นหรือเงินอื่นใดให&แก� ผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเป/นข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๕) จัดให&มีกองทุนเพื่อกิจการต�าง ๆ ตามวัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัย โดยการบริหาร
กองทุนให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย   

(๖) ร�วมมือกับหน�วยงานอื่นไม�ว�าจะเป/นของรัฐหรือของเอกชน องคFการหรือหน�วยงาน
ต�างประเทศหรือระหว�างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคF 

(๗) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนF กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชนFในการให&การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๘) กู&ยืมเงินและให&กู &ยืมเงินโดยมีหลักประกันด&วยบุคคลหรือทรัพยFสิน ถือหุ&น   
เข&าเป/นหุ&นส�วนและลงทุนหรือร�วมลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนFแก�กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู&ยืมเงิน การให&กู&ยืมเงิน การถือหุ&น การเข&าเป/นหุ&นส�วน การลงทุนหรือการร�วม
ลงทุน ถ&าเป/นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต&องได&รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ก�อน 

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๑๐)  จัดตั้งหรือร�วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองคFกรที่เป/นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

ร�วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต�อเนื่องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย หรือนําผลการค&นคว&าและวิจัยไปเผยแพร�หรือหาประโยชนF เพื่อเป/นรายได&ของ
มหาวิทยาลัย 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา ๑๐ นอกจากเงินที่กําหนดไว&ในงบประมาณแผ�นดิน 
มหาวิทยาลัยอาจมีรายได& ดังนี้ 

(๑) เงินผลประโยชนF ค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และค�าบริการ
ต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เงินและทรัพยFสินซึ่งมีผู&อุทิศให&แก�มหาวิทยาลัย 
(๓) รายได&หรือผลประโยชนFที่ได&มาจากการใช&ที่ราชพัสดุซึ่ง

มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช&ประโยชนF 
(๔) รายได&หรือผลประโยชนFอื่น ๆ 
ให&มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช&

และจัดหาประโยชนFจากทรัพยFสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป/นที่ราช
พัสดุตามกฎหมายว�าด&วยที่ราชพัสดุและที่เป/นทรัพยFสินอื่น 

รายได&ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัยไม�เป/นรายได&ที่ต&อง
นําส�งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว�าด&วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ว�าด&วยวิธีการงบประมาณ เว&นแต�เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลา
ศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยFสินหรือสัญญา
จ&างทําของที่ดําเนินการโดยใช&เงินงบประมาณ 

บรรดาอสังหาริมทรัพยFที่มหาวิทยาลัยได&มาโดยมีผู&อุทิศให&
หรือได&มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได&ของมหาวิทยาลัย  
ไม�ถือเป/นที่ราชพัสดุ และให&เป/นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได&ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให&เป/นรายปV   
(๒) เงินและทรัพยFสินที่มีผู&อุดหนุนหรืออุทิศให&แก�มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได&หรือผลประโยชนFจาก

กองทุนดังกล�าว 
(๔) ค�าธรรมเนียม ค�าบํารุง ค�าตอบแทน เบี้ยปรับ และค�าบริการต�าง ๆ และเงินหรือ

ทรัพยFสินอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอํานาจหน&าที่ หรือที่ได&จากสัญญาต�าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(๕) รายได&หรือผลประโยชนFที่ได&มาจากการลงทุนหรือการร�วมลงทุนจากทรัพยFสินของ
มหาวิทยาลัย 

(๖) รายได&หรือผลประโยชนFที่ได&จากการใช&ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนFในที่ราชพัสดุ
หรือที่ดินของหน�วยงานอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช& หรือจัดหาประโยชนF รวมถึงที่ดิน
ที่เป/นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

(๗) รายได&หรือผลประโยชนFอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามวรรคหนึ่ง (๑)  นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให&แก�มหาวิทยาลัยโดยตรงเป/น

จํานวนที่เพียงพอสําหรับค�าใช&จ�ายที่จําเป/นในการดําเนินการตามวัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัย 
และการพัฒนามหาวิทยาลัยให&มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑFประกันคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินการเพื่อให&เกิดเงินรายได&ตามวรรคหนึ่ง (๕) (๖) และ (๗) มิให&ถือว�าเป/นการ
ร�วมลงทุนตามกฎหมายว�าด&วยการให&เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต�ให&ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑF วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และหลักเกณฑF วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่กฎหมายอื่นกําหนดไว&เป/นการเฉพาะด&วย 

ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑF วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามวรรค
สาม จะต&องคํานึงถึงหลักเกณฑFตามกฎหมายว�าด&วยการให&เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ในกรณีที่รัฐบาลได&ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทนหรือสิทธิประโยชนFอื่น
ใดให&แก�ข&าราชการ ให&รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให&แก�
มหาวิทยาลัยในสัดส�วนเดียวกันเพื่อเป/นค�าใช&จ�ายดังกล�าวให&พนักงานมหาวิทยาลัยด&วย 

รายได&ของมหาวิทยาลัยไม�เป/นรายได&ที่ต&องนําส�งคลังเป/นรายได&แผ�นดินตามกฎหมาย     ว�า
ด&วยเงินคงคลัง กฎหมายว�าด&วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยพึงส�งเสริมและสนับสนุนผู&ที่มหาวิทยาลัยรับเข&าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยFอย�างแท&จริงให&มีโอกาสเรียนจนสําเร็จ 
ปริญญาตรี 

หลักเกณฑFและวิธีการพิจารณาว�าผู&ใดขาดแคลนทุนทรัพยFอย�างแท&จริง ให&เป/นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยFที่มหาวิทยาลัยได&มาโดยมีผู&อุทิศให& หรือได&มาโดย
การซื้อด&วยเงินรายได&ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยFสินของมหาวิทยาลัย หรือ
ได&มาด&วยวิธีอื่น ไม�ถือเป/นที่ราชพัสดุ และให&เป/นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

อสังหาริมทรัพยFที่มหาวิทยาลัยได&มาตามวรรคหนึ่ง ไม�อยู�ในบังคับกฎหมายว�าด&วยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 

 มาตรา ๑๘ ทรัพยFสินของมหาวิทยาลัยไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดีทั้งปวง 
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง   

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป/นข&อต�อสู& กับ
มหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยFสินของมหาวิทยาลัยมิได& 

มาตรา ๑๑  บรรดารายได&และทรัพยFสินของมหาวิทยาลัย
จะต&อง จัดการ เ พื่อประโยชนFภายในขอบวัต ถุประสงคF ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 

เงินและทรัพยFสินซึ่งมีผู&อุทิศให&แก�มหาวิทยาลัยจะต&องจัดการ
ตามเงื่อนไขที่ผู&ให&กําหนดไว& และต&องเป/นไปตามวัตถุประสงคFของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได&และทรัพยF สินของมหาวิทยาลัยจะต&องจัดการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  

เงินและทรัพยFสินที่มีผู&อุทิศให&แก�มหาวิทยาลัยจะต&องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู&อุทิศให&
กําหนดไว&  แต�ถ&ามีความจําเป/นต&องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล�าว มหาวิทยาลัยต&องได&รับ   ความ
ยินยอมจากผู&อุทิศให&หรือทายาท หากไม�มีทายาทหรือทายาทไม�ปรากฏจะต&องได&รับอนุมัติ จาก
สภามหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
การดําเนินการ 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

มาตรา ๑๒ ให&มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด&วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได&ทรงพระกรุณาโปรด

เกล&าฯ แต�งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�ง ได&แก� อธิการบดี 

ประธานสภาอาจารยFมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส�งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจาก 
ผู&ดํารงตําแหน�งคณบดี ผู&อํานวยการวิทยาลัย ผู&อํานวยการสถาบัน 
ผู&อํานวยการสํานัก และผู&อํานวยการศูนยF หรือหัวหน&าหน�วยงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู&
ดํารงตําแหน�งคณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัย และมิใช�ผู&ดํารง
ตําแหน�งตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิจํานวนไม�เกินสิบ
คน ซึ่งจะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(๖) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง
คน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู&ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดี 

ให&สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป/นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให&อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยทําหน&าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายก

มาตรา ๒๐ ให&มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด&วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซึ่งจะได&ทรงพระกรุณา

โปรดเกล&าฯ แต�งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
(๓) อธิการบดี   
(๔) ประธานกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาอาจารยF 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู&ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดี

จํานวนหนึ่งคน จากผู&ดํารงตําแหน�งคณบดี ผู&อํานวยการสถาบัน ผู&อํานวยการสํานักหรือหัวหน&า
ส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าสถาบันหรือสํานักจํานวนสามคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยFประจําจํานวน
สองคนและจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช�คณาจารยFประจําจํานวนหนึ่งคน 

(๗) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต�งตั้งจากผู&ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีตามคําเสนอแนะของอธิการบดี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต&องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนึ่งคน   

คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖)  
ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให&สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป/นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และให&อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน&าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
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สภามหาวิทยาลัยไม�อาจปฏิบัติหน&าที่ได& หรือเมื่อไม�มีผู&ดํารงตําแหน�ง
นายกสภามหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑF วิธีการได&มา และคุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน�ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยไม�อาจปฏิบัติหน&า ที่ได&หรือเมื่อไม�มี ผู& ดํารงตําแหน�งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม�อาจปฏิบัติหน&าที่หรือไม�มีผู&ดํารงตําแหน�งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ให&สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 
ทําหน&าที่แทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๒ (๓ )  ให& ผู& ดํ า รง ตําแหน� งคณบดี ผู& อํ านวยการ วิทยา ลั ย 
ผู&อํานวยการสถาบัน ผู&อํานวยการสํานัก ผู&อํานวยการศูนยF และ
หัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะเป/นผู&
เลือก ส�วนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ (๔) 
ให&คณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัย เป/นผู&เลือก 

คุณสมบัติของผู&รับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑFและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให&เป/นไปตามข&อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต&องไม�กระทํา
กิจการใดที่มีประโยชนFขัดแย&งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ&อม     
เว&นแต�เป/นผู&ถือหุ&นเพื่อประโยชนFแห�งการลงทุนตามปกติ 

มาตรา ๑๔  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดํารง
ตําแหน�งสองปV แต�จะทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งหรืออาจ
ได&รับเลือกใหม�อีกได& 

นอกจากการพ&นจากตําแหน�งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ 
(๔) (๕) และ (๖) พ&นจากตําแหน�ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสองปV และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ 
แต�งตั้งใหม�อีกได& 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) (๖) มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ
สองปV และอาจได&รับเลือกใหม�อีกได& 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ&นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๒๒ นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พ&นจากตําแหน�งเมื่อ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล&าฯ ให&ถอดถอนเพราะ

ขาดคุณสมบัติของการเป/นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป/นกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้น 

ในกรณี ที่นายกสภามหา วิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ&นจากตําแหน�ง
ก�อนวาระ และได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้ง หรือได&มีการ
เลือกผู&ดํารงตําแหน�งแทนแล&ว ให&ผู&ที่ได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ 
แต�งตั้ง หรือได&รับเลือกอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�ากับวาระที่เหลืออยู�
ของผู&ซึ่งตนแทน 

ในกรณี ที่นายกสภามหา วิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ&นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ยังมิได&ทรงพระกรุณา
โปรดเกล&าฯ แต�งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู&ทรง คุณวุฒิ ห รือ ยัง มิได& เ ลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม� ให&นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ&นจากตําแหน�งปฏิบัติหน&าที่ต�อไปจนกว�าจะได&
ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ หรือได&มีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม�แล&ว 

ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได&รับเลือกตามมาตรา 
๑๒ (๓) (๔) และ (๕) พ&นจากตําแหน�งก�อนครบวาระไม�เกินเก&าสิบ
วัน สภามหาวิทยาลัยจะไม�เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทน
ตําแหน�งที่ว�างก็ได& 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป/นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให&ถอดถอนด&วยคะแนนเสียงเกินกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให&จําคุก 
(๖) เป/นคนไร&ความสามารถหรือคนเสมือนไร&ความสามารถ 
(๗) เป/นบุคคลล&มละลาย 
ในกรณีที่ตําแหน�งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว�างลงไม�ว�าด&วย

เหตุใด และยังมิได&ดําเนินการให&ได&มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทนตําแหน�งที่ว�าง ให&สภามหาวิทยาลัยประกอบด&วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าที่มีอยู� 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) 
(๕) และ (๖) พ&นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ให&ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) 
หรือ (๖) แทน แล&วแต�กรณี  เว&นแต�วาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเหลืออยู�น&อยกว�าเก&าสิบวันจะไม�ดําเนินการสรรหาหรือเลือกใหม�ก็ได& และเมื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งหรือแต�งตั้งผู&ดํารงตําแหน�งแทนแล&ว ให&ผู&ซึ่งได&รับแต�งตั้ง  อยู�
ในตําแหน�งเท�ากับวาระที่เหลืออยู�ของผู&ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) 
หรือ (๖) พ&นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ยังมิได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต�งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม� ให&นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพ&นจากตําแหน�งปฏิบัติหน&าที่ต�อไปจนกว�าจะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต�งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม� แล&วแต�กรณี 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา  ๑๕  สภามหา วิทยา ลั ย มี อํ านาจและหน& า ที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให&มี
อํานาจและหน&าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
ก าร ให& บริ ก า รทาง วิช ากา รแก� สั ง คม  และการทะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

(๒) วางระเบียบและออกข&อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให&ส�วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป/นผู&วางระเบียบและออก
ข&อบังคับสําหรับส�วนราชการนั้นเป/นเรื่อง ๆ ไปก็ได& 

(๓) อนุมัติให&ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร 

(๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และศูนยFหรือหน�วยงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ รวมทั้งการแบ�งส�วน
ราชการของหน�วยงานดังกล�าว 

(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข&า
สมทบหรือการยกเลิกการสมทบ 

(๖) พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรการ ศึกษาให&
สอดคล&องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้ง
และพิจารณาถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู&ทรง คุณวุฒิ อ ธิการบดี ศาสตราจารยF  และ
ศาสตราจารยFพิเศษ 

(๘) แต�งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการ
วิทยาลัย ผู&อํานวยการสถาบัน ผู&อํานวยการสํานัก ผู&อํานวยการศูนยF

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน&าที่ กํากับดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอํานาจและหน&าที่ ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย เป\าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให&บรรลุวัตถุประสงคF
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ออกระเบียบ ข&อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อกําหนดหลักเกณฑFและวิธีการ
เกี่ยวกับการงบประมาณ การคลัง การพัสดุและทรัพยFสิน การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การอุทธรณFและร&องทุกขF การบริการ
วิชาการ และอื่นๆ เพื่อประโยชนFในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให&
มหาวิทยาลัยหรือส�วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป/นผู&ออกระเบียบ ข&อบังคับ และประกาศ
สําหรับส�วนงานนั้นเป/นเรื่อง ๆ ไปได& 

(๓) อนุมัติการเป]ดสอนและหลักสูตรการศึกษาให&สอดคล&องกับมาตรฐานที่กําหนด 
ในกฎหมายว�าด&วยการศึกษาแห�งชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร 

(๔) อนุมัติการรับเข&าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษาร�วมหรือการ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร�วมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 

(๕) อนุมั ติการให&ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดทั้งของ
มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร�วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  รวมทั้ง
อนุมัติการให&ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖) อนุมั ติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส�วนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ�งหรือปรับปรุงหน�วยงานภายในของส�วนงานดังกล�าว 

(๗) อนุมัติการจัดตั้งองคFกรที่เป/นนิติบุคคลเพื่อประโยชนFในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกําหนดนโยบายองคFกรดังกล�าว 

(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ�ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติการกู&ยืมเงินและให&กู&ยืมเงิน การถือหุ&น การเข&าเป/นหุ&นส�วนและการลงทุน

หรือการร�วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘) รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระหนี้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑF วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

หรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 
ศาสตราจารยF เกียรติคุณ รองศาสตราจารยF พิเศษ และผู&ช� วย
ศาสตราจารยFพิเศษ 

(๙ )  อ นุมั ติ งบประมาณรายจ� ายจาก เ งินราย ได& ข อง
มหาวิทยาลัย 

(๑๐) วางระเบียบและออกข&อบังคับต�าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
และทรัพยFสินของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) แต�งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให&ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�าง
ใด อันอยู�ในอํานาจหน&าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๒) พิจารณาและให&ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให&
อธิการบดีดําเนินการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน&าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยก็ได& 

(๑๓) พิจารณาให&ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได&ระบุให&เป/นหน&าที่ของผู&หนึ่ง
ผู&ใดโดยเฉพาะ 

(๑๐) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งและพิจารณาถอด
ถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารยF 
และศาสตราจารยFพิเศษ 

(๑๑) แต�งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการสถาบัน ผู&อํานวยการ
สํานัก หัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓  ศาสตราจารยF
เกียรติคุณ รองศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ ผู&ช�วยศาสตราจารยF ผู&ช�วยศาสตราจารยF
พิเศษ ผู&ดํารงตําแหน�งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย�างอื่นตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม ประธานและ
กรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๒)  ถอดถอนประธานสภาอาจารยF  
(๑๓)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๑๔)  รับรองรายงานประจําปVของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต�อรัฐมนตรีเพื่อ

ทราบ 
(๑๕) แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการ

ใด ๆ อันอยู�ในอํานาจหน&าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจให&คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล�าวทําการแทนแล&วรายงานให&สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๖)  พิจารณาและให&ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให&อธิการบดีดําเนินการอย�างหนึ่งอย�างใดอันอยู�ในอํานาจ
หน&าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได& 

(๑๗)  ปฏิบัติหน&าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได&ระบุให&เป/นหน&าที่ของผู&ใด
โดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๖  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ให&เป/นไปตาม
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๒๕ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให&เป/นไปตาม
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗  ให&มีคณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด&วยประธานกรรมการ และกรรมการส�งเสริม

มาตรา ๒๖ ให&มีคณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด&วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต�งตั้งจากบุคคลภายนอก
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

กิจการมหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต�งตั้ง 

คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน&า ที่ให&
คําแนะนําปรึกษาแก�มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย 

จํานวนและคุณสมบั ติของกรรมการส� ง เสริ ม กิ จการ
มหาวิทยาลัย วาระการดํารงตําแหน�ง การพ&นจากตําแหน�ง ตลอดจน
การประชุม ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย มีหน&าที่ให&คําแนะนําและคําปรึกษาแก�มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส�งเสริมการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑFและวิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�งและ
การพ&นจากตําแหน�งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๒๗ ให&มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด&วยอธิการบดี
เป/นประธาน รองอธิการบดี ผู&ช�วยอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการ หรือหัวหน&าส�วนงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นตามมาตรา ๙ เป/นกรรมการ  และให&อธิการบดีแต�งตั้งรองอธิการบดีหรือผู&ช�วย
อธิการบดีคนหนึ่งเป/นเลขานุการ และจะแต�งตั้งผู&ช�วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล�าวด&วยก็
ได& 

การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตาม
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน&าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให&ความเห็นและข&อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด&านต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหรือให&ข&อเสนอแนะแก�อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให&เป/นไปตามวัตถุประสงคFตามมาตรา ๗ และกฎหมายที่
เกี่ยวข&อง 

(๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข&อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณากลั่นกรองการให&ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  

ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร�วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
รวมทั้งการให&ปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย 
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(๕) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลงหรือการยุบเลิกส�วนงานตาม
มาตรา ๙ รวมทั้งการแบ�งส�วนงานภายในของส�วนงานดังกล�าวเพื่อเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย 

(๖) พิจารณาการรับเข&าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันอื่นเพื่อเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการ
ใด ๆ อันอยู�ในอํานาจและหน&าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๘) ปฏิบัติหน&าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  ให&มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด&วย ประธานและกรรมการ

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต�งตั้ง มีอํานาจหน&าที่ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเป\าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต�อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะต�อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเป]ดสอน 

รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๓) เสนอแนะต�อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเข&าสมทบ การจัดการศึกษา

ร�วมหรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร�วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอื่น 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการแต�งตั้ง วาระการดํารงตําแหน�ง และการพ&นจาก
ตําแหน� งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิ ธี ดํา เ นินงานของ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการแทนได& 
 

มาตรา ๑๘  ให&มีอธิการบดีเป/นผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู&ช�วย
อธิการบดีหรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู&ช�วยอธิการบดี เพื่อทํา
หน&าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได& 

มาตรา ๓๒ ให&มีอธิการบดีเป/นผู&บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู&ช�วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู&ช�วย
อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน&าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได& 



15 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

จํานวนรองอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให&มีจํานวนไม�เกิน    เจ็ด
คน 

เพื่อประโยชนFในการบังคับบัญชา ให&ถือว�าอธิการบดีเป/น
อธิบดี และรองอธิการบดีเป/นรองอธิบดี ตามกฎหมายว�าด&วย
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดินและกฎหมายอื่น 

เพื่อประโยชนFในการบังคับบัญชา ให&ถือว�าอธิการบดีเป/นตําแหน�งที่มีฐานะเป/นอธิบดี 
และรองอธิการบดีเป/นตําแหน�งที่มีฐานะเป/นรองอธิบดี ตามกฎหมายว�าด&วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดินและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๙  อธิการบดีนั้นจะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ 
แต�งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากผู&ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๐ 

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน�งสี่ปV และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล&าฯ แต�งตั้งใหม�อีกก็ได& แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระ
ติดต�อกันมิได& 

นอกจากการพ&นจากตําแหน�งตามวาระตามวรรคสอง 
อธิการบดีพ&นจากตําแหน�ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย�างร&ายแรง 
(๔) กระทําความผิดอาญาจนได&รับโทษโดยคําพิพากษาถึง

ที่สุดให&จําคุก เว&นแต�ความผิดอันได&กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(๕) ถูกให&ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย�างร&ายแรง 

(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให&ถอดถอน 
 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งโดยคําแนะนําของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู&มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๓๕  

รองอธิการบดีนั้น ให&สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู&มีคุณสมบัติ
และไม�มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๓๕  

ผู&ช�วยอธิการบดีนั้น ให&อธิการบดีแต�งตั้งจากผู&มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต&องห&ามตาม
มาตรา ๓๕ 

เมื่ออธิการบดีพ&นจากตําแหน�ง ให&รองอธิการบดีและผู&ช�วยอธิการบดีพ&นจากตําแหน�ง
ด&วย 

มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ปV และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล&าฯ แต�งตั้งใหม�อีกได& แต�จะดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินสองวาระมิได& 

นอกจากการพ&นจากตําแหน�งตามวาระตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ&นจากตําแหน�งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให&จําคุก  
(๕) เป/นบุคคลล&มละลาย 
(๖) เป/นคนไร&ความสามารถ หรือคนเสมือนไร&ความสามารถ 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให&ถอดถอนด&วยคะแนนเสียงเกินกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑF วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
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รองอธิการบดี ให&สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งโดยคําแนะนําของ
อธิการบดีจากบุคคลผู&มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ และต&องเป/น
ข&าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

ผู&ช�วยอธิการบดี ให&อธิการบดีเป/นผู&แต�งตั้งจากบุคคลผู&มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ และต&องเป/นข&าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย 

เมื่ออธิการบดีพ&นจากตําแหน�ง ให&รองอธิการบดี และผู&ช�วย
อธิการบดีพ&นจากตําแหน�งด&วย 

ให&นําความในวรรคสองมาใช&บังคับกับผู& ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีและผู&ช�วย
อธิการบดีด&วยโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 

มาตรา ๒๐  อธิการบดี รองอธิการบดี และผู&ช�วยอธิการบดี 
ต&องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) ได&ปริญญาเอกหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอน
หรือมีประสบการณFด&านการบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�าสามปVใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 

(๒) ได&ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการ
สอนหรือมีประสบการณFด&านการบริหารมาแล&วรวมเป/นเวลาไม�น&อย
กว� าห& าปV ในมหา วิทยา ลัยหรื อสถา บันอุดม ศึกษา อื่น ที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ เคยดํารง ตําแหน� งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล&วรวมเป/นเวลาไม�น&อยกว�าห&าปV 

มาตรา ๓๕ อธิการบดีและรองอธิการบดีต&องมีคุณสมบัติอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอนหรือมีประสบการณFด&าน
การบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�าห&าปV ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณFด&านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑFที่กําหนดใน
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล&วไม�น&อยกว�าห&าปV 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอนหรือมีประสบการณFด&าน
การบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�าเจ็ดปVในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณFด&านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑFที่กําหนดใน
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล&วไม�น&อยกว�าเจ็ดปV 

ผู&ช�วยอธิการบดีต&องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผู&ช�วย
อธิการบดีต&องมีคุณสมบัติ อื่นและไม�มี ลักษณะต&องห&ามตามที่กําหนดในข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๒๑  อธิการบดีมีอํานาจและหน&าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข&อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัย 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และ
ทรัพยFสินอื่นของมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๓) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมรรยาทแห�งวิชาชีพ
ของข&าราชการในมหาวิทยาลัย และส�งเสริมกิจการนักศึกษา 

(๔) เป/นผู&แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
 
(๕) เสนอรายงานประจําปVเกี่ยวกับกิจการด&านต�าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยต�อสภามหาวิทยาลัย 
(๖)  ปฏิ บั ติหน& า ที่ อื่ นตามระ เ บียบและข&อ บัง คั บของ

มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป/นผู&แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะ  
ให&มีอํานาจและหน&าที่ ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ และ
ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัย 

(๒) ออกประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให&เป/นไป
ตามระเบียบ ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือให&เป/นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย และควบคุมดูแลให&มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด&านต�าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ�ายเพื่อเสนอขออนุมัติต�อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๕)  บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่และทรัพยFสินอื่นของมหาวิทยาลัยให&
เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๖) บังคับบัญชา สั่งบรรจุ แต�งตั้ง และถอดถอนผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๗) ดําเนินการให&มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน&าส�วนงานและผู&ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 

(๘) แต�งตั้งและถอดถอนผู&ช�วยอธิการบดี รองหัวหน&าส�วนงาน และผู&ช�วยหัวหน&าส�วน
งานของมหาวิทยาลัย 

(๙) จัดหารายได&และทรัพยากรอื่นจากแหล�งต�าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให&บรรลุวัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัย 

(๑๐)  เสนอรายงานประจําปVเกี่ยวกับกิจการด&านต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต�อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๑๑)  ปฏิบัติหน&าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ผู&ดํารงตําแหน�งอธิการบดีไม�อาจปฏิบัติ
ราชการได& ให&รองอธิการบดีเป/นผู&รักษาราชการแทน ถ&ามีรอง
อธิการบดีหลายคน ให&รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป/น
ผู&รักษาราชการแทน ถ&าอธิการบดีมิได&มอบหมาย ให&รองอธิการบดีที่
มีอาวุโสสูงสุดเป/นผู&รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม�มีผู& ดํารงตําแหน�งอธิการบดีหรือไม�มี ผู&รักษา
ราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต�ไม�อาจ
ปฏิบัติราชการได& ให&สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งผู&มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๐ เป/นผู&รักษาราชการแทนอธิการบดี และให&นําความใน
วรรคสองของมาตรา ๓๕ มาใช&บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู& ดํารงตําแหน�งอธิการบดีไม�อาจปฏิบัติหน&าที่ได& ให&รอง
อธิการบดีเป/นผู&รักษาการแทน  ถ&ามีรองอธิการบดีหลายคนให&รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป/นผู&รักษาการแทน ถ&าอธิการบดีมิได&มอบหมายให&รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป/นผู&
รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม�มีผู&ดํารงตําแหน�งอธิการบดีหรือไม�มีผู&รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หนึ่งหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน&าที่ได& ให&นายกสภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งบุคคลผู&มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๕ เป/นผู&รักษาการแทนอธิการบดี 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังมิได&แต�งตั้งรองอธิการบดีหรือมีการแต�งตั้งรองอธิการบดี
แล&ว  แต�รองอธิการบดีไม�อาจปฏิบัติหน&าที่ได& ให&อธิการบดีแต�งตั้งผู&มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
เป/นผู&รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ให&ผู&รักษาการแทนมีอํานาจและหน&าที่เช�นเดียวกับผู&ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต�งตั้งให&ผู&ดํารงตําแหน�งอธิการบดีเป/นกรรมการโดยตําแหน�ง

หรือให&มีอํานาจและหน&าที่อย�างใดให&ผู&รักษาการแทนเป/นกรรมการหรือมีอํานาจและหน&าที่
เช�นเดียวกับผู&ดํารงตําแหน�งนั้นในขณะรักษาการแทนด&วย 

มาตรา ๒๓  ให&มีสภาอาจารยFมหาวิทยาลัย ประกอบด&วย
กรรมการซึ่งคณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารยF
ประจําของมหาวิทยาลัย 

สภาอาจารยFมหาวิทยาลัยมีหน&าที่ให&คําปรึกษาและข&อแนะนํา
แก�อธิการบดีและหน&าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

องคFประกอบ จํานวนกรรมการ หลักเกณฑFและวิธีการเลือก 
วาระการดํารงตําแหน�ง การพ&นจากตําแหน�ง และการดําเนินงาน
ของสภาอาจารยFมหา วิทยาลัย ให& เป/นไปตามข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๐ ให&มีสภาอาจารยF ประกอบด&วยกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือข&าราชการ โดยให&กรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน&า ที่เป/น
ประธานสภาอาจารยF 

องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑFและวิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�งและ
การพ&นจากตําแหน�งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
สภาอาจารยF ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ สภาอาจารยFมีอํานาจและหน&าที่ ดังนี้ 
(๑) ให&คําปรึกษาแก�สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) ส�งเสริมความสัมพันธFอันดีระหว�างผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๓)  ปฏิบัติหน&าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

 มาตรา  ๓๘ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจให&มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต�งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเป/นผู&รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 

 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจให&มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
คณะหนึ่ง 

องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑFและวิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�ง 
อํานาจหน&าที่ และการพ&นจากตําแหน�งของกรรมการประจําวิทยาเขต ตลอดจนการประชุม
และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔  ในบัณฑิตวิทยาลัย ให&มีคณบดีเป/นผู&บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให&มีรองคณบดีคน
หนึ่งหรือหลายคนก็ได& เพื่อทําหน&าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมาย 

คณบดีนั้น ให&สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งโดยคําแนะนําของ
อธิการบดีจากบุคคลผู&มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ 

รองคณบดีนั้น ให&อธิการบดีแต�งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี
จากบุคคลผู&มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน�งสี่ปV และอาจได&รับแต�งตั้งใหม�
อีกได& แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันมิได& 

เมื่อคณบดีพ&นจากตําแหน�ง ให&รองคณบดีพ&นจากตําแหน�ง
ด&วย 

 

มาตรา ๒๕  คณบดีและรองคณบดีต&องมีคุณสมบัติได&
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ เ ทียบเท� าจากมหาวิทยาลัยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอน
หรือมีประสบการณFด&านการบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�า สี่ปV ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

มาตรา ๔๑ คณบดีและรองคณบดีต&องมีคุณสมบัติอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอนหรือมีประสบการณFด&าน
การบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�าสี่ปVในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

รับรอง หรือมีประสบการณFด&านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑFที่กําหนดในข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล&วไม�น&อยกว�าสี่ปV 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอนหรือมีประสบการณFด&าน
การบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�าหกปV ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณFด&านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑFที่กําหนดใน
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล&วไม�น&อยกว�าหกปV 

ผู&ช�วยคณบดีต&องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณบดี รองคณบดีและผู&ช�วยคณบดี 
ต&องมีคุณสมบัติอื่นและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖  การจัดให&มีคณะกรรมการประจํา บัณฑิต
วิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให&เป/นไป
ตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 

มาตรา ๒๗  ในคณะหนึ่ง ให&มีคณบดีเป/นผู&บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของคณะ และจะให&มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคน
ก็ได&เพื่อทําหน&าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย 

การแต�งตั้ง วาระการดํารงตําแหน�ง การพ&นจากตําแหน�ง และ
คุณสมบัติของคณบดี และรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง ให&นําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช&บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐ ในคณะหรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญา ให&มี
คณบดีคนหนึ่งเป/นผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะ
ให&มีรองคณบดีหรือผู&ช�วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู&ช�วยคณบดีตามจํานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน&าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได& 

คณบดีนั้น ให&สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู&มีคุณสมบัติและ
ไม�มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๔๑ 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ปV และอาจได&รับแต�งตั้งใหม�อีกได& แต�จะดํารง
ตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันมิได& 

รองคณบดีและผู&ช�วยคณบดีนั้นให&อธิการบดีแต�งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผู&มี
คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๔๑ 
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เมื่อคณบดีพ&นจากตําแหน�งให&รองคณบดีและผู&ช�วยคณบดีพ&นจากตําแหน�งด&วย 
หลักเกณฑF วิธีการแต�งตั้งและการพ&นจากตําแหน�งของคณบดี รองคณบดีหรือผู&ช�วย

คณบดี ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๘  ในคณะหนึ่ง ให&มีคณะกรรมการประจําคณะ 

ประกอบด&วยคณบดี รองคณบดี หัวหน&าภาควิชา และหัวหน&า
หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชา ถ&ามี เป/น
กรรมการโดยตําแหน�ง และกรรมการที่อธิการบดีแต�งตั้งจาก
คณาจารยFประจําในคณะจํานวนสองคน ถ&าไม�มีการแบ�งภาควิชา
หรือมีแต�ไม�ถึงสี่ภาควิชา ให&อธิการบดีแต�งตั้งคณาจารยFประจําใน
คณะเป/นกรรมการเพิ่มเติมให&ได&จํานวนทั้งหมดไม�น&อยกว�าเจ็ดคนแต�
ไม�เกินเก&าคน 

กรรมการที่อธิการบดีแต�งตั้งตามวรรคหนึ่งจะเป/นคณาจารยF
ประจําในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนไม�ได& 

จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะได&รับแต�งตั้งในแต�ละ
คณะ ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให&คณบดีเป/นประธานคณะกรรมการประจําคณะ และให&
คณบดีแต�งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป/นเลขานุการของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

กรรมการที่อธิการบดีแต�งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน�งสองปV 
แต�อาจได&รับแต�งตั้งใหม�อีกได& 

การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ให&เป/นไปตาม
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ในคณะและวิทยาลัย ให&มีคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 
ประกอบด&วยคณบดีเป/นประธาน และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 

องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการได&มา อํานาจและหน&าที่ วาระการ
ดํารงตําแหน�งและการพ&นจากตําแหน�งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙  คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหน&าที่ 
ดังนี้ 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให&สอดคล&องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
สําหรับคณะเพื่อเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย 

(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกข&อบังคับภายในคณะ
ตาม ที่สภามหา วิทยา ลัยมอบหมาย หรือ เ พื่อ เสนอต� อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๔) พิจารณานําเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน�งทางวิชาการ
ของคณาจารยFในคณะต�อมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 

(๖) ให&คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก�คณบดี 
(๗) ปฏิบัติหน&าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่

อธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีการแบ�งภาควิชาการหรือแบ�ง

หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชาในคณะ ให&มี
หัวหน&าภาควิชาหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเท�าภาควิชาเป/นผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา
หรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชา และจะ
ให&มีรองหัวหน&าภาควิชาหรือรองหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได& เพื่อทํา
หน&าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน&าภาควิชาหรือหัวหน&าหน�วยงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชามอบหมาย 

หัวหน&าภาควิชาหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท�าภาควิชา รวมทั้งผู&ดํารงตําแหน�งรองของตําแหน�ง
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ดังกล�าวนั้น ให&แต�งตั้งจากคณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัย ซึ่งได&
ทํ า ก า รสอนมา แล& ว ไม� น& อ ยก ว� า สี่ ปV ใ น ม หา วิ ทยา ลั ย ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
การแต�งตั้งหัวหน&าภาควิชาหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่อ

อย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชา และรองหัวหน&าภาควิชาหรือ
รองหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชา 
ให&อธิการบดีแต�งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี 

หัวหน&าภาควิชาหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท�าภาควิชา มีวาระการดํารงตําแหน�งสี่ปV และอาจได&รับ
แต�งตั้งใหม�อีกได& แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันมิได& 

เมื่อหัวหน&าภาควิชาหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชาพ&นจากตําแหน�ง ให&รองหัวหน&าภาควิชา
หรือรองหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า
ภาควิชาพ&นจากตําแหน�งด&วย 

มาตรา ๓๑  ในวิทยาลัยหนึ่ง ให&มีผู&อํานวยการวิทยาลัยเป/น
ผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย และจะให&มีรอง
ผู&อํานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได& เพื่อทําหน&าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู&อํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย 

การแต�งตั้ง วาระการดํารงตําแหน�ง การพ&นจากตําแหน�ง และ
คุณสมบัติของผู&อํานวยการวิทยาลัยและรองผู&อํานวยการวิทยาลัย
ตามวรรคหนึ่ง ให&นําบทบัญญัติมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช&
บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๒  การจัดให&มีคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและ
การจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย ให&เป/นไปตามข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีการแบ�งภาควิชาหรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท�าภาควิชาในวิทยาลัย ให&นําบทบัญญัติมาตรา ๓๐ 
มาใช&บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 

 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีสถาบัน สํานัก ศูนยF 
หรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ ให&มี
ผู&อํานวยการหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท�าคณะ เป/นผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน 
สํานัก ศูนยF หรือหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า
คณะ และจะให&มีรองผู&อํานวยการหรือรองหัวหน&าหน�วยงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได& 
เพื่อทําหน&า ที่และรับผิดชอบตามที่ผู& อํานวยการหรือหัวหน& า
หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะมอบหมาย 

การแต�งตั้ง วาระการดํารงตําแหน�ง การพ&นจากตําแหน�ง และ
คุณสมบัติของผู&อํานวยการหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ รวมทั้งผู&ดํารงตําแหน�งรองของตําแหน�ง
ดังกล�าวตามวรรคหนึ่ง ให&นําบทบัญญัติมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ 
มาใช&บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ในสถาบัน สํานักหรือส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า
สถาบันหรือสํานัก ให&มีผู&อํานวยการหรือหัวหน&าส�วนงานคนหนึ่งเป/นผู&บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของส�วนงานนั้น และจะให&มีรองผู&อํานวยการหรือผู&ช�วยผู&อํานวยการ
หรือรองหัวหน&าส�วนงานหรือผู&ช�วยหัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น หรือจะมีทั้งรอง
ผู&อํานวยการและผู&ช�วยผู&อํานวยการหรือรองหัวหน&าส�วนงานและผู&ช�วยหัวหน&าส�วนงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน&าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู&อํานวยการหรือหัวหน&าส�วนงานนั้นมอบหมายก็ได& 

ผู&อํานวยการและหัวหน&าส�วนงานตามวรรคหนึ่งนั้น ให&สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งโดย
คําแนะนําของอธิการบดีจากผู&มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๔๔ 

ผู&อํานวยการและหัวหน&าส�วนงานตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ปV 
และอาจได&รับแต�งตั้งใหม�อีกได& แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันมิได& 

รองผู&อํานวยการ ผู&ช�วยผู&อํานวยการ รองหัวหน&าส�วนงานและผู&ช�วยหัวหน&าส�วนงานตาม
วรรคหนึ่งนั้น ให&อธิการบดีแต�งตั้งโดยคําแนะนําของผู&อํานวยการและหัวหน&าส�วนงานตามวรรค
หนึ่งจากผู&มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๔๔ 

เมื่อผู&อํานวยการหรือหัวหน&าส�วนงานพ&นจากตําแหน�ง ให&รองผู&อํานวยการและผู&ช�วย
ผู&อํานวยการหรือรองหัวหน&าส�วนงานและผู&ช�วยหัวหน&าส�วนงานพ&นจากตําแหน�งด&วย 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

หลักเกณฑF วิธีการแต�งตั้งและการพ&นจากตําแหน�งของผู&อํานวยการ รองผู&อํานวยการ 
ผู&ช�วยผู&อํานวยการหรือหัวหน&าส�วนงาน รองหัวหน&าส�วนงานหรือผู&ช�วยหัวหน&าส�วนงาน ให&
เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา  ๔๔ ผู&อํานวยการหรือหัวหน&าส�วนงานตามมาตรา ๔๓ ต&องสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได&ทําการสอนหรือมีประสบการณFด&านการบริหารมาแล&วไม�น&อยกว�า
ห&าปVในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณF
ด&านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑFที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล&วไม�น&อยกว�า  
ห&าปV 

รองผู&อํานวยการ ผู&ช�วยผู&อํานวยการ หรือรองหัวหน&าส�วนงานและผู&ช�วยหัวหน&า     ส�วน
งาน ต&องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท�าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู&อํานวยการ รองผู&อํานวยการ ผู&ช�วย
ผู&อํานวยการ หรือหัวหน&าส�วนงาน รองหัวหน&าส�วนงานและผู&ช�วยหัวหน&าส�วนงาน ต&องมี
คุณสมบัติอื่นและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔  การจัดให&มีคณะกรรมการประจําและการ
จัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนยF หรือหน�วยงานที่เรียกชื่อ
อย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ ให&เป/นไปตามข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๕ ในสถาบัน สํานักหรือส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า
สถาบันหรือสํานักอาจมีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักหรือส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท�าสถาบันหรือสํานัก ประกอบด&วยผู&อํานวยการหรือหัวหน&าส�วนงานนั้นเป/น
ประธาน และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 

องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการได&มา อํานาจและหน&าที่ วาระการดํารง
ตําแหน�งและการพ&นจากตําแหน�งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักหรือส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าสถาบัน
หรือสํานัก ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

 มาตรา ๔๖ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน
วิทยาเขต อาจให&มีผู&อํานวยการสํานักงานคนหนึ่งเป/นผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของส�วนงานนั้น 

คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�งและการพ&นจากตําแหน�งของ
ผู&อํานวยการสํานักงานให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๕  ผู&ดํารงตําแหน�งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู&ช�วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู& อํานวยการ รองผู&อํานวยการ 
หัวหน&าภาควิชา รองหัวหน&าภาควิชา หัวหน&าหน�วยงานและรอง
หัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะหรือ
ภาควิชา จะดํารงตําแหน�งดังกล�าวเกินหนึ่งตําแหน�งในขณะเดียวกัน
มิได& 

ผู&ดํารงตําแหน�งตามวรรคหนึ่งอยู�หนึ่งตําแหน�งแล&ว จะรักษา
ราชการแทนตําแหน�งดังกล�าวเกินหนึ่งตําแหน�งก็ได& แต�ต&องไม�เกิน
หกเดือน 

มาตรา ๔๗ ผู&ดํารงตําแหน�งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการสถาบัน 
ผู&อํานวยการสํานัก หัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าสถาบันหรือสํานัก 
ผู&อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู&อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย หรือผู&อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต จะดํารงตําแหน�งดังกล�าวเกินหนึ่งตําแหน�งในขณะเดียวกันมิได& 

ผู&ดํารงตําแหน�งตามวรรคหนึ่งอยู�หนึ่งตําแหน�งแล&วให&รักษาการแทนตําแหน�งอื่นได&อีก
เพียงหนึ่งตําแหน�ง 

มาตรา ๓๖  วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต�งตั้งเป/นนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
คณบดี ผู&อํานวยการ หัวหน&าภาควิชา หรือหัวหน&าหน�วยงานที่
เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะหรือภาควิชา และกรรมการ
ประจําคณะซึ่งอธิการบดีแต�งตั้งจากคณาจารยFประจําในคณะ ให&
เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชนFในการบริหารราชการในบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนยF และภาควิชา หรือ
หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะหรือภาควิชา 
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่
อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
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ข&อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ&ากฎหมาย 
ระเบียบ ข&อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได&
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว&เป/นอย�างอื่น อธิการบดีจะมอบ
อํานาจโดยทําเป/นหนังสือให&ผู&ดํารงตําแหน�งคณบดี ผู&อํานวยการ 
หัวหน&าภาควิชา หรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท�าคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะใน
ราชการของหน�วยงานนั้นก็ได& 

ให&ผู&ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหน&าที่
ตามที่อธิการบดีกําหนด 

มาตรา ๓๘  ให&ผู&ปฏิบัติราชการแทนหรือผู&รักษาราชการแทน
ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ มีอํานาจและหน&าที่เช�นเดียวกับผู&ซึ่ง ตน
แทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต�งตั้งให&ผู&ดํารงตําแหน�งใดเป/นกรรมการหรือให&มี
อํานาจหน&าที่อย�างใด ให&ผู&ปฏิบัติราชการแทน หรือผู&รักษาราชการ
แทนทําหน&าที่กรรมการหรือมีอํานาจและหน&าที่เช�นเดียวกับผู&ดํารง
ตําแหน�งนั้นในระหว�างที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน
ด&วย แล&วแต�กรณี 

มาตรา ๔๘ การรักษาการแทน การมอบอํานาจให&ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบ
อํานาจช�วงให&ปฏิบัติการแทนของผู&ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามข&อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ข&อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต�งตั้งหรือ
กําหนดให&ผู&ดํารงตําแหน�งใดเป/นกรรมการ อนุกรรมการหรือมีอํานาจและหน&าที่อย�างใด ให&
ผู&รักษาการแทนหรือผู&ปฏิบัติการแทนทําหน&าที่กรรมการ อนุกรรมการหรือมีอํานาจและหน&าที่
เช�นเดียวกับผู&ดํารงตําแหน�งนั้นในระหว�างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด&วย แล&วแต�
กรณี เว&นแต�ผู&มอบอํานาจจะกําหนดไว&เป/นอย�างอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ 

 หมวด  ๓ 
การบริหารงานบุคคล 

 มาตรา ๔๙ ตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต�อไปนี้ 
(๑) ตําแหน�งประเภทวิชาการ ได&แก�ตําแหน�งซึ่งกําหนดไว&ในมาตรา ๖๔ 
(๒) ตําแหน�งประเภทบริหาร ได&แก�ตําแหน�งซึ่งกําหนดไว&ตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(๓)  ตําแหน�งประเภทสนับสนุน ได&แก� ตําแหน�งซึ่ ง กําหนดไว&ตามข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๔)  ตําแหน�งประเภทอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว&ตามข&อบัง คับของ
มหาวิทยาลัย 

นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งแล&วมหาวิทยาลัยอาจให&มีลูกจ&างเพื่อ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกได& 

 มาตรา  ๕๐  นอกจากที่บัญญัติไว&แล&วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๑ ให&มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีอํานาจ
และหน&าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�งและ
การพ&นจากตําแหน�งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา  ๕๒ ให&มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ประกอบด&วย ประธาน
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งจากผู&ดํารงตําแหน�งศาสตราจารยF ทําหน&าที่พิจารณา
การเข&าสู�ตําแหน�งทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน หลักเกณฑF วิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�งและการพ&นจากตําแหน�งของ
ประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน�งทางวิชาการให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๓ ให&มีคณะกรรมการอุทธรณFและร&องทุกขFคณะหนึ่ง ประกอบด&วยประธาน
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต�งตั้ง มีอํานาจและหน&าที่ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณFคําสั่งลงโทษ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู&ร&องทุกขFถูกสั่งให&ออกจากงานด&วยเหตุใด ๆ หรือเห็นว�า

ผู&บังคับบัญชาใช&อํานาจและหน&าที่ปฏิบัติต�อตนโดยไม�ถูกต&องหรือไม�ปฏิบัติต�อตนให&ถูกต&องตาม
กฎหมายหรือมีการปฏิบัติที่ไม�เป/นธรรมต�อตน 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

(๓) ปฏิบัติหน&าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณFและร&องทุกขFได&พิจารณาวินิจฉัยเป/นประการใดแล&ว ให&

อธิการบดีสั่งการให&เป/นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณFและร&องทุกขF 
องคFประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการได&มา วาระการดํารงตําแหน�งและ

การพ&นจากตําแหน�งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของ
คณะกรรมการอุทธรณFและร&องทุกขF ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีการแต�งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ 
และความรับผิดทางละเมิด ให&กรรมการสอบสวนเป/นเจ&าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให&มีอํานาจเช�นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเท�าที่เกี่ยวกับอํานาจและหน&าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให&มีอํานาจ
ดังต�อไปนี้ด&วย คือ 

(๑) เรียกให&กระทรวง ทบวง กรม หน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอื่นของรัฐหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข&องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข&อเท็จจริง ส�งเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข&อง ส�งผู&แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให&ถ&อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู&ถูกกล�าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให&ถ&อยคํา หรือให&ส�งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 หมวด  ๔ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 มาตรา ๕๕ ให&มหาวิทยาลัยจัดให&มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณฑFและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งให&เป/นไปตาม
ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๖ ให&สภามหาวิทยาลัยจัดให&มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและส�วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง และการประเมินผล
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การปฏิบัติหน&าที่ของอธิการบดีและหัวหน&าส�วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรค
สอง 

ให&อธิการบดีจัดให&มีการประเมินผลการดําเนินงานของส�วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) 
และ (๓) และการประเมินผลการปฏิบัติหน&าที่ของหัวหน&าส�วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ 
(๓) 

การประเมินผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติหน&าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให&
เป/นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๗ ให&มหาวิทยาลัยจัดให&มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู&ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑF วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 มาตรา ๕๘ ให&มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว&ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต&องแยกตามส�วน
งานของมหาวิทยาลัย เป/นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีการบันทึกรายการทางบัญชี 
ด&านการรับและจ�ายเงิน สินทรัพยFและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป/นอยู�ตามความเป/นจริงและ
ตามที่ควรตามประเภทงาน พร&อมด&วยข&อความอันเป/นที่มาของรายการนั้น ๆ และให&มีการ
ตรวจบัญชีภายในเป/นประจํา   

การบันทึกรายการทางบัญชีตามวรรคหนึ่งให&เป/นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 มาตรา ๕๙ ให&มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ�ายส�งผู&สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก&าสิบวันนับแต�วันสิ้นปVบัญชี 

วันเริ่มและวันสิ้นปVบัญชีของมหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 มาตรา ๖๐ ให&สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต�งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป/นผู&สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และ
ให&ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรอบปVบัญชี 

 มาตรา ๖๑ ผู&สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีอํานาจตรวจสอบสรรพเอกสารหลักฐานต�าง 
ๆ ทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข&องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ให&มี อํานาจสอบถาม
ผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให&ส�งสรรพเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ทางการเงินและบัญชี
ที่เกี่ยวข&องของมหาวิทยาลัยเป/นการเพิ่มเติมได&ตามความจําเป/น 

 มาตรา ๖๒ ให&ผู&สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร&อยห&าสิบวันนับแต�วันสิ้นปVบัญชีเพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ต�อรัฐมนตรี 

ให&มหาวิทยาลัยเผยแพร�รายงานประจําปVของปVที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบ ดุลบัญชีทํา
การ และบัญชีรายรับและรายจ�ายที่ผู&สอบบัญชีรับรองแล&ว พร&อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปVที่ล�วงมาภายในหนึ่งร&อยแปดสิบวันนับแต�วันสิ้นปVบัญชี 

 หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีอํานาจและหน&าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
มหาวิทยาลัยให&เป/นไปตามวัตถุประสงคFของมหาวิทยาลัยและให&สอดคล&องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป/นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปSญหาข&อ
ขัดแย&งในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต�อส�วนรวม ให&รัฐมนตรี
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป/นประการใดแล&วให&ผู&เกี่ยวข&องมี
หน&าที่ต&องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่ อง ที่มหาวิทยาลัยจะต&องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให&รัฐมนตรีเป/นผู&เสนอ 

หมวด ๓ 
ตําแหน(งทางวิชาการ 

หมวด  ๗ 
ตําแหน(งทางวิชาการ 
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มาตรา ๓๙  คณาจารยFประจํามหาวิทยาลัยมีตําแหน�งทาง
วิชาการ ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารยF 
(๒) รองศาสตราจารยF 
(๓) ผู&ช�วยศาสตราจารยF 
(๔) อาจารยF 
คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการแต�งตั้งและถอดถอน

คณาจารยFประจําตามวรรคหนึ่ง ให&เป/นไปตามกฎหมายว�าด&วย
ระเบียบข&าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ คณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน�งทางวิชาการดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารยF 
(๒) รองศาสตราจารยF 
(๓) ผู&ช�วยศาสตราจารยF 
(๔) อาจารยF 
ศาสตราจารยF นั้น จะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให&มีตําแหน�งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย�างอื่นอีกได&โดยทํา

เป/นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการแต�งตั้งและถอดถอนผู&ดํารงตําแหน�งทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย  ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

มาตรา ๔๐  ศาสตราจารยFพิเศษนั้น จะได&ทรงพระกรุณา
โปรดเกล&าฯ แต�งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากผู&ที่มิได&
เป/นคณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติและหลักเกณฑFในการแต�งตั้งศาสตราจารยFพิเศษ 
ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ ศาสตราจารยFพิเศษนั้น จะได&ทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้งจาก    
ผู&ซึ่งมิใช�ผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการแต�งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยFพิเศษให&เป/นไป 
ตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๑  สภามหาวิทยาลัยอาจแต�งตั้งผู&ซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมิได&เป/นคณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัย เป/นรอง
ศาสตราจารยFพิเศษ และผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษได&โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแต�งตั้งผู&ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได&เป/น
คณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัยเป/นอาจารยF พิเศษได& โดย

มาตรา ๖๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแต�งตั้งผู&ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได&เป/น
ผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป/นรองศาสตราจารยFพิเศษหรือผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษได& 

อธิการบดีอาจแต�งตั้งผู&ซึ่งมี คุณสมบัติเหมาะสมและมิได& เป/นคณาจารยFประจําของ
มหาวิทยาลัย  เป/นอาจารยFพิเศษได& 

คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการแต�งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยFพิเศษ ผู&ช�วย
ศาสตราจารยFพิเศษ และอาจารยFพิเศษ ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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คําแนะนําของคณบดี ผู&อํานวยการหรือหัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่อ
อย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑFในการแต�งตั้งรองศาสตราจารยF
พิเศษ ผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษและอาจารยFพิเศษตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๒  ศาสตราจารยFที่มีความรู&ความสามารถและความ

ชํานาญเป/นพิเศษซึ่งพ&นจากตําแหน�งไปโดยไม�มีความผิดและทํา
คุณประโยชนFให&กับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจแต�งตั้งให&
เป/นศาสตราจารยFเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยFนั้นมีความ
เชี่ยวชาญเพื่อเป/นเกียรติยศได& 

คุณสมบัติของผู&ที่จะได&รับการแต�งตั้งเป/นศาสตราจารยFเกียรติ
คุณให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ ศาสตราจารยFซึ่งมีความรู&ความสามารถและความชํานาญเป/นพิเศษและ
พ&นจากตําแหน�งไปโดยไม�มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต�งตั้งให&เป/นศาสตราจารยFเกียรติ
คุณในสาขาที่ศาสตราจารยFผู&นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป/นเกียรติยศได& 

คุณสมบัติ หลักเกณฑF และวิธีการแต�งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยFเกียรติคุณให&เป/นไป
ตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

มาตรา ๔๓ ผู&ที่ได&รับพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต�งตั้ง หรือ
ได&รับแต�งตั้งให&ดํารงตําแหน�งศาสตราจารยF ศาสตราจารยFพิเศษ 
ศาสตราจารยFเกียรติคุณ รองศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ 
ผู&ช�วยศาสตราจารยF หรือผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษ ให&มีสิทธิใช&
ตําแหน�งดังกล�าวเป/นคํานําหน&านามได&ตลอดไป โดยใช&อักษรย�อ 
ดังนี้ 

ศาสตราจารยF                      ใช&อักษรย�อ ศ. 
ศาสตราจารยFพิเศษ               ใช&อักษรย�อ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยFเกียรติคุณ          ใช&อักษรย�อ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารยF                 ใช&อักษรย�อ รศ. 
รองศาสตราจารยFพิเศษ          ใช&อักษรย�อ รศ. (พิเศษ) 

มาตรา ๖๙ บุคคลใดได& รับพระกรุณาโปรดเกล& าฯ แต�ง ตั้ง ให& ดํารง ตําแหน� ง
ศาสตราจารยF ศาสตราจารยFพิเศษ หรือได&รับแต�งตั้งให&ดํารงตําแหน�งศาสตราจารยFเกียรติคุณ 
รองศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ ผู&ช�วยศาสตราจารยF ผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษ หรือ
ตําแหน�งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย�างอื่นตามมาตรา  ๖๔ วรรคสาม ให&มีสิทธิใช&ตําแหน�งทาง
วิชาการดังกล�าวเป/นคํานําหน&านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได&ตลอดไป 

การใช&คํานําหน&านามตามความในวรรคหนึ่ง ให&ใช&อักษรย�อ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารยF ใช&อักษรย�อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารยFเกียรติคุณ ใช&อักษรย�อ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารยFพิเศษ ใช&อักษรย�อ ศ. (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารยF ใช&อักษรย�อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารยFพิเศษ ใช&อักษรย�อ รศ. (พิเศษ) 
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ผู&ช�วยศาสตราจารยF               ใช&อักษรย�อ ผศ. 
ผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษ        ใช&อักษรย�อ ผศ. (พิเศษ) 

(๖) ผู&ช�วยศาสตราจารยF ใช&อักษรย�อ ผศ. 
(๗) ผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษ ใช&อักษรย�อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช&คํานําหน&านามและการใช&อักษรย�อคํานําหน&านามสําหรับตําแหน�งทางวิชาการที่

เรียกชื่ออย�างอื่น ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด ๔ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
หมวด  ๘ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
มาตรา ๔๔  ปริญญามีสามชั้น คือ 
เอก        เรียกว�า         ดุษฎีบัณฑิต      ใช&อักษรย�อ ด. 
โท         เรียกว�า         มหาบัณฑิต       ใช&อักษรย�อ ม. 
ตรี         เรียกว�า         บัณฑิต            ใช&อักษรย�อ บ. 

มาตรา ๗๐ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว�า ดุษฎีบัณฑิต ใช&อักษรย�อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว�า มหาบัณฑิต ใช&อักษรย�อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว�า บัณฑิต ใช&อักษรย�อ   บ. 

มาตรา ๔๕  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให&ปริญญาในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย 

การกําหนดให&สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช&อักษรย�อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย�างไร ให&ตราเป/นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให&ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร�วมให&ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชา
ที่มีการจัดการศึกษาร�วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต�างประเทศ หรือขององคFการ
ระหว�างประเทศ 

การกําหนดให&สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด รวมทั้งการ
ใช&อักษรย�อสําหรับสาขาวิชานั้นอย�างไรให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๖  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข&อบังคับให&ผู&สําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีได&รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได& 
 

มาตรา ๗๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข&อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดให&ผู&สําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีได&รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสองได& 

มาตรา ๔๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข&อบังคับกําหนดให&มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับ
สาขาวิชาใดได& ดังนี้ 

มาตรา ๗๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข&อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดให& มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสําหรับ
สาขาวิชาใดก็ได& ดังนี้ 
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(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได&รับปริญญาแล&ว 

(๒) อนุปริญญา ออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดก�อนถึงขั้นได&รับปริญญาตรี 

(๓) ประกาศนียบัตร ออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังจากที่ได&รับปริญญาโทหรือเทียบเท�าปริญญาโทแล&ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากที่ได&รับปริญญาตรีแล&ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก�อนถึงขั้น
ได&รับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่นออกให&แก�ผู&สําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
มาตรา ๔๘  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให&ปริญญากิตติมศักดิ์แก�

บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว�าทรงคุณวุฒิสมควรแก�ปริญญานั้น 
ๆ แต�จะให&ปริญญาดังกล�าวแก�คณาจารยFประจํา หรือผู& ดํารง
ตําแหน�งต�าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได& 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑFการให&ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให&ปริญญากิตติมศักดิ์แก�บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นว�าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก�ปริญญานั้น ๆ แต�จะให&ปริญญาดังกล�าวแก�
ผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู&ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน�งนั้นไม�ได& 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑFการให&ปริญญากิตติมศักดิ์ให&เป/นไปตามข&อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

มาตรา ๔๙  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให&มีครุยวิทยฐานะหรือ
เข็มวิทยฐานะ เป/นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู&ได&รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจ
กําหนดให&มีครุยประจําตําแหน�งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ
ครุยประจําตําแหน�งคณาจารยFของมหาวิทยาลัยได& 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส�วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน�ง ให&ตราเป/น
พระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๗๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให&มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป/น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู&ได&รับปริญญา และอาจกําหนดให&มีครุยประจําตําแหน�งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน�งผู&บริหาร หรือครุยประจํา
ตําแหน�งคณาจารยFประจําของมหาวิทยาลัยก็ได& 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส�วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหน�งให&ทําเป/นข&อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน�ง จะใช&ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไข
อย�างใดให&เป/นไปตามข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน�งจะใช&
ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย�างใด ให&เป/นไปตามข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให&มีตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณFของมหาวิทยาลัย
หรือส�วนงานของมหาวิทยาลัยได&โดยทําเป/นข&อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

การใช&ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณFตามวรรคหนึ่งเพื่อการค&าหรือการใช&สิ่งดังกล�าวที่
มิใช�เพื่อประโยชนFของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยต&องได&รับอนุญาตเป/นหนังสือ
จากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๐  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข&อบัง คับให& มี
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต�งกายนักศึกษาได& โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให&มีเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต�งกาย
นักศึกษาและผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได&โดยทําเป/นข&อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๕๑  ผู&ใดใช&ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา
ตําแหน�ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต�งกายนิสิตของ
มหาวิทยาลัย โดยไม�มีสิทธิที่จะใช&หรือแสดงด&วยประการใด ๆ ว�าตน
มีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือตําแหน�งของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม�มีสิทธิ ถ&าได&กระทํา
เพื่อให&บุคคลอื่นเชื่อว�าตนมีสิทธิที่จะใช&หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหน�ง
เช�นนั้น ต&องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินห&าหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ ผู&ใดใช&ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน�ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมายหรือเครื่องแต�งกายของนักศึกษาหรือผู&ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่
เลียนแบบสิ่งดังกล�าวโดยไม�มีสิทธิที่จะใช& หรือแสดงด&วยประการใด ๆ ว�าตนมีปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือมี
ตําแหน�งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม�มีสิทธิ ถ&าได&กระทําเพื่อให&บุคคลอื่นเชื่อว�าตนมีสิทธิที่จะ
ใช&หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน�งเช�นนั้น ต&องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกิน
ห&าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๙ ผู&ใดกระทําการอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ ต&องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
หนึ่งปV หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



37 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณFของมหาวิทยาลัยหรือส�วน
งานของมหาวิทยาลัยไม�ว�าจะทําเป/นสีใดหรือทําด&วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช&ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณFของมหาวิทยาลัยหรือส�วนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอม หรือทําเลียนแบบ หรือ 

(๓) ใช&หรือทําให&ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณFของมหาวิทยาลัยหรือส�วน
งานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค&าใด ๆ โดยฝ_าฝ̀นตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง 

ถ&าผู&กระทําความผิดตาม (๑) เป/นผู&กระทําความผิดตาม (๒) ด&วย ให&ลงโทษตาม (๒)  
แต�กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป/นความผิดอันยอมความได& 
บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๕๒  ให& โอนบรรดากิจการ ทรัพยF สิน ห นี้ สิน 
ข&าราชการ ลูกจ&าง และเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๒๑ เฉพาะใน
ส� ว น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ร า ช ก า ร ข อ ง วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ไปเป/นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๐ ให&โอนบรรดากิจการ ทรัพยFสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได&
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเป/น
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๓  สํานักงานเลขานุการ และภาควิชาของวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ซึ่งมีอยู�ในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให&คงอยู�ต�อไปจนกว�าจะได&ตราพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ให&ส� วนราชการ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และส�วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได&
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู�ในวันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&
บังคับเป/นส�วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก�อนจนกว�าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ส�วนงานตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๘๒ ให&นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ใน
วันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ เป/นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน&าที่ต�อไปจนกว�าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต&องไม�เกินหนึ่งปVนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ 

ให&คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งซึ่งมีอยู�ในวันก�อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับทําหน&าที่ตามที่ได&รับมอบหมายต�อไปจนกว�าจะแล&วเสร็จภารกิจ
หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติเป/นอย�างอื่น 

มาตรา ๕๔  ให& ผู& ดํารงตําแหน�ง ผู& อํานวยการวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก�น อยู�ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหน�งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนกว�าจะมีการแต�งตั้งผู&ดํารงตําแหน�ง
อธิการบดีขึ้นใหม�ตามมาตรา ๑๙ ซึ่งต&องไม�เกินหนึ่งร&อยแปดสิบวัน
นับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ 

มาตรา ๘๓ ให&ผู&ดํารงตําแหน�งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการสํานัก 
หรือหัวหน&าส�วนราชการภายในที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และหัวหน&าส�วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให&จัดตั้งขึ้น อยู�ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ คงดํารงตําแหน�งอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ผู&อํานวยการสํานัก หรือหัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ต�อไปจนกว�าจะครบวาระ  แต�ถ&าบุคคลดังกล�าวเป/นข&าราชการของ
มหาวิทยาลัยต&องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเก&าสิบวันนับแต� วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช& บังคับ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาเก&าสิบวันแล&วไม�แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยให&พ&น
จากตําแหน�งดังกล�าว 

ให&ผู&ดํารงตําแหน�งผู&ช�วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู&อํานวยการสํานัก หรือรองหัวหน&า
ส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะคงดํารงตําแหน�งต�อไปจนกว�าผู& ดํารง
ตําแหน�งอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการสํานัก หรือหัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท�าคณะจะพ&นจากตําแหน�ง 

มาตรา ๕๕  ในระยะ เริ่ ม แรก  ให& สภามหา วิทยา ลั ย 
ประกอบด&วยรัฐมนตรีว�าการทบวงมหาวิทยาลัยเป/นนายกสภา
มหา วิทยา ลัย  ป ลัดทบวงมหา วิทยา ลัย เป/ น อุปนายกสภ า
มหาวิทยา ลัย  ผู& อํ านวยการ สํา นักงบประมาณ เลขา ธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
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และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ผู&ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู&รักษาการในตําแหน�งอธิการบดี
มหา วิทยา ลัย อุบลราชธานี  ผู& ทรง คุณวุฒิ ที่รั ฐมนตรี ว� าการ
ทบวงมหาวิทยาลัยแต�งตั้งจํานวนสามคน เป/นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และให&รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป/น
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ จนกว�าจะได&มีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต&องไม�เกินหนึ่งร&อยแปดสิบ
วันนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ 

มาตรา ๕๖  ให&รองผู&อํานวยการและหัวหน&าภาควิชาของ
วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู�ในตําแหน�ง
ต�อไปจนกว�าจะได&มีการแต�งตั้งผู&ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีและ
คณบดีตามพระราชบัญญัตินี้ แล&วแต�กรณี  ทั้งนี้ ต&องไม�เกินหนึ่งร&อย
แปดสิบวันนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ 

 

มาตรา ๕๗  การนับวาระการดํารงตําแหน�งของอธิการบดี 
คณบดี ผู&อํานวยการ และหัวหน&าภาควิชา ให&นับวาระการดํารง
ตําแหน�งตามพระราชบัญญัตินี้เป/นวาระแรก 

มาตรา ๘๔ การนับวาระการดํารงตําแหน�งอธิการบดีตามมาตรา ๓๔ และหัวหน&าส�วน
งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ให&นับรวมวาระการดํารงตําแหน�งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด&วย 

 มาตรา ๘๕ ให&ผู&ดํารงตําแหน�งผู&อํานวยการกอง หัวหน&าสํานักงานเลขานุการคณะ 
หัวหน&าสํานักงานเลขานุการสํานัก หัวหน&าหน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น และหัวหน&าสํานักงาน
เลขานุการของส�วนงานภายในซึ่งมีฐานะเทียบเท�าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให&จัดตั้งขึ้นอยู�ใน
วันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับซึ่งเป/นข&าราชการของมหาวิทยาลัยให&คงดํารงตําแหน�ง
ต�อไป แต�หากไม�แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเก&าสิบวันนับ
แต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับให&ผู&นั้นพ&นจากตําแหน�ง เว&นแต�ตําแหน�งดังกล�าวจะถูกยุบเลิก
ก�อนเวลาเช�นว�านั้น 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

กรณีข&าราชการที่พ&นจากตําแหน�งตามวรรคแรก การปฏิบัติงาน การได&รับเงินเดือนและ
สิทธิประโยชนFให&เป/นไปตามข&อบังคับมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๘๖ ในระหว�างที่ยังไม�มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามมาตรา ๒๙ ให&ผู&
ปฏิบัติหน&าที่สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๒ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย ทําหน&าที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการจนกว�าจะได&มีคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต&องไม�เกินหนึ่งร&อยยี่สิบวันนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&
บังคับ 

ในระหว�างที่ยังไม�มีข&อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายวิชาการตาม
มาตรา ๒๙ ให&นําข&อบังคับว�าด&วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช&อยู�ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&
บังคับ มาใช&บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๘๗ ให& คณะกรรมการประ จํ าคณะ คณะกรรมการประ จํา วิทยา ลัย 
คณะกรรมการประจําสํานักหรือส�วนงานที่มีฐานะเทียบเท�า คณะกรรมการประจําส�วนงาน
ภายในที่สภามหาวิทยาลัยได&อนุมัติและจัดตั้งขึ้น คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภาอาจารยF และคณะกรรมการอื่นซึ่งได&รับแต�งตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช&บังคับทําหน&าที่ต�อไปจนกว�าจะครบวาระหรือได&มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ 

 
 มาตรา ๘๘ ให&คณะกรรมการตามข&อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือที่สภา

มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต�งตั้งซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&
บังคับทําหน&าที่ต�อไปจนกว�าจะครบวาระหรือจนกว�าสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีจะมีมติ
หรือคําสั่งเป/นอย�างอื่น แล&วแต�กรณี 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ให&นําความในวรรคหนึ่งมาใช&บังคับกับบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต�งตั้ง
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๕ ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ 

 มาตรา ๘๙ ให&ข&าราชการ ลูกจ&างของส�วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายที่
เ กี่ ยวข& องอ ยู� ใน วัน ที่พระราช บัญญั ติ นี้ ใช& บั ง คับ ยั งคง เป/ นข& า ราชการพลเรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ&างของส�วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยต�อไป และให&ปฏิบัติ
หน&าที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให&ถือว�าการปฏิบัติหน&าที่ดังกล�าว
เป/นการปฏิบัติหน&าที่ราชการในฐานะข&าราชการหรือการปฏิบัติหน&าที่ในฐานะลูกจ&างของส�วน
ราชการหรือการปฏิบัติหน&าที่ในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย แล&วแต�กรณี 

เพื่อประโยชนFในการบริหารงานบุคคลของข&าราชการ ลูกจ&างของส�วนราชการ และ
พนักงานตามวรรคหนึ่งให&ถือว�ามหาวิทยาลัยเป/นส�วนราชการและให&ข&าราชการ ลูกจ&างของ
ส�วนราชการ และพนักงานตามวรรคหนึ่งได&รับเงินเดือน ค�าจ&างและเงินอื่น ๆ ผ�านมหาวิทยาลัย
โดยเบิกจ�ายจากเงินงบประมาณแผ�นดินงบบุคลากรที่จ�ายในลักษณะเงินเดือน ค�าจ&าง และเงิน
อื่นที่เกี่ยวข&อง และให&นํากฎหมายว�าด&วยระเบียบข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด&วยลูกจ&างของส�วนราชการ หรือข&อบังคับว�าด&วยการนั้นมาใช&
บังคับ แล&วแต�กรณี 

สิทธิในการเลื่อนระดับชั้นของลูกจ&างของส�วนราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่งให&
เป/นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด&วยลูกจ&างของส�วนราชการและระเบียบ ข&อบังคับ 
หรือประกาศที่เกี่ยวข&อง 

ในกรณีที่ตําแหน�งข&าราชการ ลูกจ&างของส�วนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ง
ตําแหน�งใดว�างลงไม�ว�าจะว�างอยู�ก�อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ ให&ยุบเลิก
ตําแหน�งนั้นและให&โอนอัตราตําแหน�งและเงินงบประมาณแผ�นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบ
บุคลากรที่จ�ายในลักษณะเงินเดือนและค�าจ&างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข&องซึ่งตั้งไว&สําหรับ
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ตําแหน�งนั้นไปเป/นของมหาวิทยาลัย และให&ถือว�าการโอนเงินงบประมาณดังกล�าวเป/นการโอน
เงินงบประมาณรายจ�ายตามกฎหมายว�าด&วยวิธีการงบประมาณ 

ให&ผู&ซึ่งดํารงตําแหน�งอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการสํานัก ผู&อํานวยการสถาบัน หัวหน&า
ภาควิชาหรือหัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะหรือภาควิชา หรือ
หัวหน&าส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให&จัดตั้งขึ้นเป/น
ผู&บังคับบัญชาข&าราชการ ลูกจ&างของส�วนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ง และให&มีอํานาจ
หน&าที่ตามกฎหมายว�าด&วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎหมายว�าด&วยระเบียบข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบ ข&อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข&อง 

ในกรณีที่นํากฎหมายว�าด&วยระเบียบข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด&วยลูกจ&างของส�วนราชการมาใช&บังคับแต�ขัดหรือแย&งกับ
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม�อาจนํามาใช&บังคับได&ด&วยเหตุใด ๆ ให&การดําเนินการในส�วนที่
ขัดหรือแย&งกับพระราชบัญญัตินี้  หรือในส�วนที่ไม�อาจนํามาใช&บังคับได&เป/นไปตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 มาตรา ๙๐ ข&าราชการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ที่สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป/นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให&แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยเป/นหนังสือต�อ
อธิการบดี และเมื่อยื่นแล&วจะถอนมิได& 

หากมิได&แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง ให&ถือว�าผู&นั้นยังเป/นข&าราชการ
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ต�อไป 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปVนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ ให&บรรจุบุคคลนั้นเป/น
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การที่เปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานนั้น มหาวิทยาลัยจะต&อง
ดําเนินการให&เป/นไปในขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให& กรณีที่บุคคลแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานก�อให&เกิดภาระค�าใช&จ�ายแก�มหาวิทยาลัยเกินขอบเขตของ
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให& ให&มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑFและวิธีการที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังระยะเวลาตามวรรคสามแต�ไม�เกินสามปVนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ ให&มีการ
ประเมินตามหลักเกณฑFและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด 
แต�ในกรณีที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเมื่อครบ
กําหนดเวลาสามปVนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ ถ&ามหาวิทยาลัยเห็นว�าบุคคลนั้นผ�าน
การประเมินตามหลักเกณฑFและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
กําหนดแล&ว และการรับบุคคลนั้นจะเป/นประโยชนFต�อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต&องดําเนินการให&
สอดคล&องกับกรอบอัตรากําลังและงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

หลักเกณฑFและวิธีการแสดงเจตนาและการรับให&เปลี่ยนสถานภาพเป/นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรานี้ ให&เป/นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 มาตรา ๙๑ ผู&ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรา 
๙๐ ให&ได&รับเงินเดือน ค�าจ&าง สวัสดิการและประโยชนFตอบแทนอย�างอื่นไม�น&อยกว�าที่เคยได&รับ
อยู�ก�อนเข&าเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยเท�าที่ไม�ขัดหรือแย&งกับกฎหมายที่เกี่ยวข&อง 

 มาตรา ๙๒ การเปลี่ยนจากข&าราชการไปเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ 
และมาตรา ๙๐ ให&ถือว�าเป/นการให&ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน�ง
ตามกฎหมายว�าด&วยบําเหน็จบํานาญข&าราชการหรือกฎหมายว�าด&วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข&าราชการแล&วแต�กรณี และเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   

ข&าราชการซึ่งเป/นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข&าราชการอยู�แล&ว ให&มีสิทธิขอเป/น
สมาชิกต�อไปได&แม&จะออกจากราชการแล&ว ในกรณีเช�นนี้ให&ถือว�าเป/นข&าราชการบํานาญและมี
สิทธิได&รับสวัสดิการจากทางราชการเช�นเดียวกับผู&ได&รับบํานาญตามกฎหมายว�าด&วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข&าราชการ 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได&รับสิทธิประโยชนFในฐานะข&าราชการบํานาญแล&ว ให&ได&รับ
ยกเว&นไม�ต&องอยู�ภายใต&บังคับกฎหมายว�าด&วยการประกันสังคม แต�ไม�ตัดสิทธิที่จะประกันตน
ด&วยความสมัครใจ 

มาตรา ๕๘  ให&ผู&ซึ่งเป/นศาสตราจารยFประจํา ศาสตราจารยF
พิ เศษ ศาสตราจารยF เ กียร ติ คุณ รองศาสตราจารยF  ผู& ช� วย
ศาสตราจารยF อาจารยFประจํา หรืออาจารยFพิเศษของวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู�ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป/นศาสตราจารยFประจํา 
ศาสตราจารยFพิเศษ ศาสตราจารยFเกียรติคุณ รองศาสตราจารยF 
ผู&ช�วยศาสตราจารยF อาจารยFประจํา หรืออาจารยFพิเศษ ต�อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๓ ให&ตําแหน�งศาสตราจารยF ศาสตราจารยFเกียรติคุณ ศาสตราจารยFพิเศษ  
รองศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ ผู&ช�วยศาสตราจารยF ผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษ 
อาจารยF หรืออาจารยFพิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป/นตําแหน�งศาสตราจารยF ศาสตราจารยFเกียรติคุณ ศาสตราจารยFพิเศษ 
รองศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ ผู&ช�วยศาสตราจารยF ผู&ช�วยศาสตราจารยFพิเศษ อาจารยF 
หรืออาจารยFพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ และให&ผู&ดํารงตําแหน�งดังกล�าวคงดํารงตําแหน�งนั้น
ต�อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให& ผู&ซึ่ ง เป/นอาจารยF พิ เศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู�ในวันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับเป/น
อาจารยFพิเศษของมหาวิทยาลัยต�อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได&รับการ
แต�งตั้ง 

 มาตรา ๙๔ สิทธิในการเข&าสู� ตําแหน�งศาสตราจารยF รองศาสตราจารยF ผู&ช�วย
ศาสตราจารยF หรือตําแหน�งอื่นใดของข&าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๙ หรือที่
เปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๐ มิให&เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยน
สถานภาพหรือไม�เปลี่ยนสถานภาพมาเป/นพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙  ในระหว�างที่ยังไม�มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและข&อ บัง คับ เ พื่อปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติ นี้  ให& นําพระราชกฤษฎีกา ประกาศ สํา นัก
นายกรัฐมนตรี ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและข&อบังคับ 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๒๑     
ที่ใช&อยู�ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช&
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๕ การออกระเบียบ ข&อบังคับ ประกาศหรือการกําหนดหลักเกณฑFและ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต&องดําเนินการให&แล&วเสร็จภายในสามปVนับแต�
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ 

ในระหว�างที่ยังมิได&ออกระเบียบ ข&อบังคับ ประกาศหรือกําหนดหลักเกณฑFและวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง ให&นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
ระเบียบ ข&อบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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(ร(าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข&องที่ใช&อยู�ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช&บังคับ มาใช&บังคับโดยอนุโลม
เท�าที่ไม�ขัดหรือแย&งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 


