
(ฉบบัเผยแพร่ในการรับฟงัความคิดเหน็ฯ เม่ือวนัที่ ๑๗, ๑๙ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)



ร่าง พระราชบัญญัติฯ แบ่งออกเป็น ๙ หมวด  ๙๕ มาตรา

หมวด  ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๙
หมวด  ๒ การด าเนนิการ มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๔๘
หมวด  ๓ การบรหิารงานบคุคล มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔
หมวด  ๔ การประกันคณุภาพและการประเมิน มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๗
หมวด  ๕ การบญัชีและการตรวจสอบ มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๒
หมวด  ๖ การก ากับดูแล มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๔
หมวด  ๗ ต าแหน่งทางวิชาการ มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๙
หมวด  ๘ ปรญิญาและเครื่องหมายวทิยฐานะ มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๗
หมวด  ๙ บทก าหนดโทษ มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๗๙
บทเฉพาะกาล มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๙๕



สาระส าคัญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๖

๑. มีผลใชบ้ังคับเมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
๒. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
       (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. ๒๕๓๓  และ 
       (๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๓)
๓. ก าหนดบทนิยามศัพท์ใหม่ที่ส าคัญ คือ ค าว่า “พนักงานมหาวทิยาลัย” และ  
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  (มาตรา 4)
๔. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ  
(มาตรา ๕)



หมวด ๑ บททั่วไป  มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๙

๑. วัตถุประสงค์ของการตั้งมหาวิทยาลัย
     เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชพีชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชพีชั้นสูง  ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม (มาตรา ๗) 
๒. ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยตอ้งค านึงถึง  

ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมเีสรีภาพ
และความเปน็เลิศทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม และการบริหารแบบมีส่วนรว่มของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (มาตรา ๘)



๓. การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
     (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
     (๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ ส านักงานอธิการบดี)
     (๓) ส านักงานวิทยาเขต
     (๔) คณะ
     (๕) วิทยาลัย
     (๖) สถาบัน
     (๗) ส านัก
         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทีม่ีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก อีกได้



๔. อ านาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  (มาตรา ๑๔) 
(๑) ท านิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและหาประโยชน์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
(๓) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
(๔) ก าหนดค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
(๕) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๖) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์



๔. อ านาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  (มาตรา ๑๔) (ต่อ)
(๗) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๘) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินฯ ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน แต่ถ้าเป็น
จ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๑๐) จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ลงทุนหรือร่วมลงทุนเพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อ
เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย



๕. รายได้ของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๑๕) 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ และเงินหรือทรัพย์สิน
อื่นทีม่หาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน
(๖) รายไดห้รือผลประโยชน์ที่ไดจ้ากที่ราชพัสดุหรือที่ดิน
(๗) รายไดห้รือผลประโยชน์อื่น
ทั้งนี้ รายไดข้องมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน



หมวด  ๒ การด าเนินการ มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๔๘

๑. สภามหาวิทยาลัย (มาตรา 20 ถึงมาตรา 25)
๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มาตรา 26)
๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มาตรา 27 ถึงมาตรา 28)
4. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ (มาตรา 29)
5. สภาอาจารย์ (มาตรา 30 ถึงมาตรา 31)
๖. อธิการบดี (มาตรา 32 ถึงมาตรา 38)
7. รองอธิการบดีวิทยาเขตและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต (ถ้ามี) 

(มาตรา 38 และมาตรา 39) 



๘. คณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะของคณะและวิทยาลัย 
(มาตรา  ๔๐ ถึงมาตรา 42)

๙. ผู้อ านวยการสถาบัน ส านักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
และคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(มาตรา 43 ถึงมาตรา 45)

10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย 
หรือส านักงานวิทยาเขต (มาตรา 46)



๑. สภามหาวิทยาลัย  (มาตรา ๒๐)  มีจ านวน  ๒๒ คน  ประกอบด้วย
      (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย
      (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ คน
      (๓) อธิการบดี  
      (๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาอาจารย์
      (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๔ คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จ านวน ๑ 
คน จากคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานฯ จ านวน ๓ คน
      (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓ คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าจ านวน 
๒ คน และจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าจ านวน ๑ คน
      (๗) กรรมการและเลขานุการ จ านวน ๑ คน (แต่งตั้งจากรองอธกิารบดี)



 นายกฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องไม่กระท ากิจการใดที่มี
ประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม           
เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ (มาตรา ๒๑)  

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๒)
         - นายกฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง คราวละ ๒ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
         - กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) (๖)  มวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้



 อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  (มาตรา ๒๔) 
        (๑) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
         (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งต่าง ๆ 
         (๓) อนมุัติการเปิดสอนและหลักสูตร ทั้งยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร
         (๔) อนมุัติการรับเข้า/ยกเลิกการสมทบ การจัดการ/ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมฯ
         (๕) อนมุัติการให้ปรญิญา อนุปรญิญา ประกาศนียบัตร และปริญญากิตตมิศักดิ์
         (๖) อนมุัติการจัดต้ัง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงาน
         (๗) อนมุัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
         (๘) อนมุัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
         (๙) อนมุัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน 
         (๑๐) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภาฯ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธกิารบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ



 อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  (ต่อ) 
         (๑๑) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก         
หัวหน้าส่วนงาน  ศ.เกียรตคิณุ  รศ.  รศ.พิเศษ  ผศ.  ผศ.พิเศษ  ประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
         (๑๒) ถอดถอนประธานสภาอาจารย์
         (๑๓) ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
         (๑๔) รบัรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี
         (๑๕) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อกระท าการใด ๆ
         (๑๖) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอ  
         (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวทิยาลัยทีม่ิไดร้ะบุให้เป็นหน้าทีข่องผู้ใดโดยเฉพาะ



๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๖)
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริม

การด าเนินกจิการของมหาวิทยาลัย



๓. คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการ หรือหวัหน้าส่วนงานฯ เป็นกรรมการ  (มาตรา ๒๗)
อ านาจหน้าที่ (มาตรา ๒๘) 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
(๒) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณากลั่นกรองการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์
(๕) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลงหรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙
(๖) พิจารณาการรับเข้า/ยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันอื่นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย



๔. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  (มาตรา ๒๙)  
       องค์ประกอบ
      ประธานและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

อ านาจหน้าทีด่ังนี้
        (๑) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
             (๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
              (๓) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม
หรือการยกเลกิการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ     
สถาบันวิจัยอื่น



๕. สภาอาจารย์ 
        องคป์ระกอบ (มาตรา ๓๐)

ประธานสภาและกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการ 
มีอ านาจหน้าที่ (มาตรา ๓๑) 

         (๑) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัย
         (๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย



๖. อธิการบดี 
 อธิการบดีเปน็ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในมหาวิทยาลัย  และรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๓๒)
 อธิการบดนีั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

มหาวิทยาลัย (มาตรา ๓๓)
 อธิการบดมีีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้  
(มาตรา ๓๔) 
หมายเหตุ การนับวาระตาม พ.ร.บ. ใหม่นี้ ให้นับวาระตาม พ.ร.บ. เดิมด้วย 

(มาตรา 84)



 คุณสมบัติของ  “อธิการบด”ี  และ  “รองอธิการบด”ี  (มาตรา ๓๕)
๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าฯ   และได้ท าการสอน

หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารอื่นฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี    หรือ

๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าฯ  และได้ท าการ
สอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไมน่้อยกว่า ๗ ปี  หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอื่นฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี
 ผูช้่วยอธิการบดี  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง



 อ านาจและหน้าที่ของอธิการบดี  (มาตรา ๓๖) 
อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยและมีอ านาจหน้าที่ 
๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายฯ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ 
๒) ออกประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย

            ๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
            ๔) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
            ๕) บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย
            ๖) บังคับบัญชา สั่งบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
            ๗) ด าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงาน
            ๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
            ๙) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย
            ๑๐)  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
            ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย



7. คณบดี  (มาตรา ๔๐)
 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย 
 มีวาระ ๔ ปี และแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันมิได้
 คณบดี และ รองคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ (มาตรา ๔๑)

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าฯ และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า ๔ ปีในมหาวิทยาลัยฯ  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นฯ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าฯ และได้ท าการ
สอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า ๖ ปีในมหาวิทยาลัยฯ หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ส่วน “ผู้ช่วยคณบดี” ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง



๘. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส านักงาน   (มาตรา ๔๓)
 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ป ีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง

ต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันมิได้
 คุณสมบัติ (มาตรา ๔๔)

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทยีบเท่าฯ  และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า ๕ ปีในมหาวิทยาลัยฯ หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นฯ ไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนงาน ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง



หมวด  ๓ การบริหารงานบุคคล (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔)

๑. ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (มาตรา ๔๙)
       (๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
       (๒) ต าแหน่งประเภทบริหาร
       (๓) ต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
       (๔) ต าแหน่งประเภทอื่น



๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๕๑)
     มอี านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลตามที่ก าหนดใน

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
๒) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (มาตรา ๕๒)

              ท าหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

๓) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ (มาตรา ๕๓)   
    มีอ านาจและหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์



หมวด ๔ การประกันคณุภาพและการประเมิน (มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๗)

 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๕๕)

 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี จัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่
กรณี (มาตรา ๕๖) 

 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (มาตรา ๕๗)



หมวด  ๕ การบัญชีและการตรวจสอบ (มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๒)

 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยวางระบบบัญชี...การบันทึกรายการทางบัญช.ี..ที่แสดง
กิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และให้มีการตรวจบัญชภีายในเป็นประจ า 
(มาตรา ๕๘) 

 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (มาตรา ๕๙)

 ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลยั และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชี
และงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี (มาตรา ๖๐)



หมวด  ๖ การก ากบัดูแล (มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๔)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    มีอ านาจและหน้าที่ก ากับและดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ (มาตรา ๖๓)



หมวด ๗ ต าแหน่งทางวิชาการ (มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๙)

 คณาจารย์ประจ า มีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  (มาตรา ๖๕)
      ๑) ศาสตราจารย์ ใชอ้ักษรย่อ ศ.
      ๒) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
      ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
      ๔) อาจารย์
 บุคคลภายนอกอาจได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง
      ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (มาตรา ๖๖) ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
      ๒) ศาสตราจารย์พิเศษ (มาตรา ๖๗) ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
      ๓) รองศาสตราจารย์พิเศษ (มาตรา ๖๘) ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
      ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (มาตรา ๖๘) ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
      ๕) อาจารย์พิเศษ (มาตรา ๖๘)



หมวด  ๘ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๗)

ปริญญามี  ๓  ชั้น  (มาตรา ๗๐) 
        ๑) ปริญญาเอก เรียกว่าดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
        ๒) ปริญญาโท เรียกว่ามหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
        ๓) ปรญิญาตรี เรียกว่าบัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.



หมวด  ๙ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙)

ได้ก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ไว้  ๒  มาตรา ได้แก่
        มาตรา ๗๘   ก าหนดบทลงโทษส าหรับ ผู้ที่ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ                       
ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย
ประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัย โดยที่ตน
ไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิฯ 
         มีโทษ จ าคุกไมเ่กิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรา ๗๙  ก าหนดบทลงโทษส าหรับ ผู้ที่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธใีด ๆ
          (๒) ใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยปลอม หรือท าเลียนแบบ หรือ
          (๓) ใช้หรือท าใหป้รากฏซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนตาม
มาตรา ๗๖ วรรคสอง
                 มีโทษ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ



บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๙๕)

 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ. ใหม่ (มาตรา 80) 

 ให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานของ          
ม.อุบลฯ ตาม พรบ. ใหม่ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงาน (มาตรา 
81)

 ให้นายกฯ อปุนายกฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้           
ซึ่งต้องไมเ่กิน ๑ ปีนับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับ (มาตรา ๘๒)



 อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ  แต่ถ้าเป็นข้าราชการ ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
เมื่อครบก าหนดเวลา ๙๐ วันแล้วไม่แสดงเจตนาฯ ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว  
(มาตรา ๘๓)

 ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักจะพ้นจากต าแหน่ง

    *** การนับวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ให้นับรวมวาระ
การด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย  
(ม.๘๔)



 ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
ส านัก ซึ่งเป็นข้าราชการ ให้คงด ารงต าแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง           
เว้นแต่ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น (มาตรา ๘๕)

 คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าวทิยาลัย คณะกรรมการประจ าส านัก  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ และคณะกรรมการอื่น           
ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือได้มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ (มาตรา ๘๗)

 ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๘๙)



 การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (มาตรา ๙๐)
ใหแ้สดงเจตนา  เป็นหนังสือต่ออธิการบดี และเมื่อย่ืนแล้วจะถอนมิได้  หากมิได้แสดง

เจตนาก็ยังคงให้เป็นข้าราชการต่อไป 
• ในกรณีที่แสดงเจตนาฯ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้บรรจุบุคคล

นั้นเป็นพนักงานฯ  แต่ถ้าก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่มหาวิทยาลัยเกินขอบเขตงบประมาณ
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ให้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด

• ในกรณีที่แสดงเจตนาฯ ภายหลงั ๑ ปแีต่ไม่เกิน ๓ ป ี(ปีที่ ๒ และ ๓) ให้มีการประเมนิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบบ. ก าหนด 

• ในกรณีที่แสดงเจตนาฯ ภายหลัง ๓ ปี (ปีที ่๔ เป็นต้นไป) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคคลนั้น
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบบ. ก าหนดแล้ว และการรับบุคคลนั้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลัง
และงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด



• ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ใหไ้ด้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าทีเ่คยได้รับอยู่ก่อนเข้าเปน็พนกังาน
มหาวทิยาลัยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๙๑)

• การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ใหถ้ือว่าเป็นการให้ออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการหรอืกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้วแต่กรณี

• ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ใหม้ีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปได้โดยใหถ้ือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทาง
ราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

• พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดร้บัสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ไดร้ับ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกนั
ตนด้วยความสมัครใจ



• สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
หรือต าแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาหรือที่เปลี่ยน
สถานภาพ  มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (มาตรา ๙๔)

• ต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓ ปีนบัแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๙๕)  

• ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ก็ให้ใช้บังคับตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ
เดิมไปพลางก่อน


