
(ฉบบัเผยแพร่ในการรับฟังความคิดเหน็ฯ ครัง้ท่ี ๒ เม่ือวนัท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑)



ร่าง พระราชบัญญัติฯ แบ่งออกเป็น ๙ หมวด  ๙๕ มาตรา

หมวด  ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๙
หมวด  ๒ การด าเนินการ มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๔๘
หมวด  ๓ การบริหารงานบุคคล มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔
หมวด  ๔ การประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๗
หมวด  ๕ การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๒
หมวด  ๖ การก ากับดูแล มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๔
หมวด  ๗ ต าแหน่งทางวิชาการ มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๙
หมวด  ๘ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 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 ำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (มำตรำ ๒)
๒. ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติเดิม จ ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

(๑) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓  และ 
(๒) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (มำตรำ ๓)

๓. ก ำหนดบทนิยำมศัพท์ใหม่ที่ส ำคัญ เช่น ค ำว่ำ “พนักงำนมหำวิทยำลัย” และ
“ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย” (มำตรำ 4)

๔. ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำร  
(มำตรำ ๕)



หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๙

๑. วัตถุประสงค์ของการตั้งมหาวิทยาลัย
เป็นสถำนศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ  

ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรสอน วิจัย พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม และทะนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม (มำตรำ ๗) 
๒. ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึง  

ให้มหำวิทยำลัยค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ ควำมมีเสรีภำพ
และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำร ควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
(มำตรำ ๘)



๓. การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๙)  
(๑) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
(๒) ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (ปัจจุบันคือ ส ำนักงำนอธิกำรบดี)
(๓) ส ำนักงำนวิทยำเขต
(๔) คณะ
(๕) วิทยำลัย
(๖) สถำบัน
(๗) ส ำนัก

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก อีกได้



๔. อ านาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  (มาตรา ๑๔) 

(๑) ท ำนิตกิรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและหำประโยชน์ในทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ ในทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

(๒) รับค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรในกำรให้บริกำร
(๓) ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ จัดกำร ใช้ และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน
(๔) ก ำหนดค่ำตอบแทน/ค่ำตอบแทนพิเศษ สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์แก่

ผู้ปฏิบัติงำน
(๕) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจกำรต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
(๖) ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์



๔. อ านาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  (มาตรา ๑๔) (ต่อ)

(๗) ด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม หรือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(๘) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินฯ ถือหุ้น เข้ำเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน แต่ถ้ำเป็น
จ ำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก ำหนดต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๙) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุน โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๑๐) จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ลงทุนหรือร่วมลงทุนเพื่อด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวกับ
กิจกำรของมหำวิทยำลัย หรือน ำผลกำรค้นคว้ำและวิจัยไปเผยแพร่หรือหำประโยชน์ เพื่อ
เป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัย



๕. รายได้ของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๑๕) 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้เป็นรำยปี  
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหำวิทยำลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบำลหรือมหำวิทยำลัยจัดตั้งข้ึน และรำยได/้ผลประโยชน์จำกกองทุน 
(๔) ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรต่ำงๆ และเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่มหำวิทยำลัยเรียกเก็บตำมอ ำนำจหน้ำที่ หรือที่ได้จำกสัญญำต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย
(๕) รำยไดห้รือผลประโยชน์ที่ได้มำจำกกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุนจำกทรัพย์สิน
(๖) รำยไดห้รือผลประโยชน์ที่ไดจ้ำกที่รำชพัสดุหรือที่ดิน
(๗) รำยไดห้รือผลประโยชนอ์ื่น
ทั้งนี้ รำยได้ของมหำวิทยำลัยไม่เป็นรำยได้ที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน



หมวด  ๒ การด าเนินการ มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๔๘

๑. สภำมหำวิทยำลัย (มำตรำ 20 ถึงมำตรำ 25)
๒. คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย (มำตรำ 26)
๓. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (มำตรำ 27 ถึงมำตรำ 28)
4. คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร (มำตรำ 29)
5. สภำบุคลำกร (มำตรำ 30 ถึงมำตรำ 31)
๖. อธิกำรบดี (มำตรำ 32 ถึงมำตรำ 38)
7. รองอธิกำรบดีวิทยำเขตและคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขต (ถ้ำม)ี

(มำตรำ 38 และมำตรำ 39) 



๘. คณบดีและคณะกรรมกำรประจ ำคณะของคณะและวิทยำลัย (มำตรำ  ๔๐ 
ถึงมำตรำ 42)

๙. ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนักหรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น และ
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 
(มำตรำ 43 ถึงมำตรำ 45)

10. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย หรือ
ส ำนักงำนวิทยำเขต (มำตรำ 46)



๑. สภามหาวิทยาลัย  (มำตรำ ๒๐)  มีจ ำนวน  ๒๒ คน  ประกอบด้วย
(๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย
(๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน ๑๐ คน
(๓) อธิกำรบดี  
(๔) ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย และประธำนสภำอำจำรย์
(๕) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ านวน ๔ คน ซึ่งเลือกจำกคณบดี ผู้อ ำนวยกำร

สถำบัน/ส ำนัก หรือหัวหน้ำส่วนงำนฯ
(๖) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ านวน ๓ คน ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำ

จ ำนวน ๒ คน และจำกพนักงำนมหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์ประจ ำจ ำนวน ๑ คน
(๗) กรรมกำรและเลขำนุกำร จ านวน ๑ คน (แต่งต้ังจำกรองอธิกำรบดี)



 นำยกฯ และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ต้องไม่กระท ำกิจกำรใดที่มี
ประโยชน์ขัดแย้งกับกิจกำรของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งกำรลงทุนตำมปกติ (มำตรำ ๒๑)  

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย (มำตรำ ๒๒)
- นำยกฯ และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ มีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง ครำวละ ๒ ปี และจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังใหม่อีกได้
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๐ (๕) (๖)  มีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งครำวละ ๒ ปี และอำจได้รับเลือกใหม่อีกได้



 อ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย  (มำตรำ ๒๔) 
(๑) ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศหรือค ำสั่งต่ำง ๆ 
(๓) อนุมัติกำรเปิดสอนและหลักสูตร ทั้งยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร
(๔) อนุมัติกำรรับเข้ำ/ยกเลิกกำรสมทบ กำรจัดกำร/ยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำร่วมฯ
(๕) อนุมัติกำรให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร และปริญญำกิตติมศักดิ์
(๖) อนุมัติกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรเปลี่ยนแปลง และกำรยุบเลิกส่วนงำน
(๗) อนุมัติกำรจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร
(๘) อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย
(๙) อนุมัติกำรกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน
(๑๐) พิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งและพิจำรณำถอดถอนนำยก

สภำฯ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ



 อ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย  (ต่อ) 
(๑๑) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก         

หัวหน้ำส่วนงำน ศ.เกียรติคุณ  รศ.  รศ.พิเศษ  ผศ.  ผศ.พิเศษ ประธำนและกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย

(๑๒) ถอดถอนประธำนสภำอำจำรย์
(๑๓) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
(๑๔) รับรองรำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัยและเสนอรำยงำนนั้นต่อรัฐมนตรี
(๑๕) แต่งต้ังคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลเพื่อกระท ำกำรใด ๆ
(๑๖) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยตำมที่อธิกำรบดี

เสนอ  
(๑๗) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยทีม่ิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ



๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๖)
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งมหำวิทยำลัยแต่งตั้งจำก

บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย  
มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่มหำวิทยำลัย สนับสนุนและส่งเสริม

กำรด ำเนินกิจกำรของมหำวิทยำลัย



๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย อธิกำรบดีเป็นประธำน รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี 

ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนฯ เป็นกรรมกำร  (มำตรำ ๒๗)
อ านาจหน้าที่ (มาตรา ๒๘) 
(๑) พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยและกำรติดตำมประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน
(๒) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรของมหำวิทยำลัย
(๓) พิจำรณำกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย 
(๔) พิจำรณำกลั่นกรองกำรให้ปริญญำ อนุปริญญำ และประกำศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งกำรให้ปริญญำ

กิตติมศักดิ์
(๕) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรยุบเลิกส่วนงำนตำมมำตรำ ๙
(๖) พิจำรณำกำรรับเข้ำ/ยกเลิกกำรสมทบของสถำนศึกษำชั้นสูงและสถำบันอื่นเพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท ำกำรใด ๆ 
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่อธิกำรบดีหรือสภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย



๔. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  (มาตรา ๒๙)
องค์ประกอบ

ประธำนและกรรมกำรซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งต้ัง 
อ านาจหน้าที่ดังนี้

(๑) เสนอแนะเป้ำหมำย นโยบำย แนวทำงในกำรพัฒนำและแผนพัฒนำวิชำกำรของ 
มหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย

(๒) เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน 
รวมทั้งกำรปรับปรุง กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสูตรกำรศึกษำ



๕. สภาบุคลากร 
องคป์ระกอบ (มาตรา ๓๐)
ประธำนสภำและกรรมกำรซึ่งเลือกตั้งจำกพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือข้ำรำชกำร 

มีอ านาจหน้าท่ี (มาตรา ๓๑) 
(๑) ให้ค ำปรึกษำแก่สภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดีในกำรบริหำรกิจกำรของ

มหำวิทยำลัย
(๒) ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
(๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย



๖. อธิการบดี 
 อธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดในมหำวิทยำลัย  และรับผิดชอบกำร

บริหำรงำนของมหำวิทยำลัย (มำตรำ ๓๒)
 อธิกำรบดนีั้น จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังโดยค ำแนะน ำของสภำ

มหำวิทยำลัย (มำตรำ ๓๓)
 อธิกำรบดมีีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งคราวละ ๔ ปี และจะทรงพระกรุณำโปรด

เกล้ำฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้
(มำตรำ ๓๔) 
หมำยเหตุ กำรนับวำระตำม พ.ร.บ. ใหม่นี้ ให้นับวำระตำม พ.ร.บ. เดิมด้วย 

(มำตรำ 84)



 คุณสมบัติของ  “อธิกำรบด”ี  และ  “รองอธิกำรบด”ี  (มำตรำ ๓๕)
๑) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำฯ   และได้ท ำกำรสอน

หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
บริหำรอื่นฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี    หรือ

๒) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่ำฯ  และได้ท ำกำร
สอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมำแล้วไม่น้อยกวำ่ ๗ ปี  หรือมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรบริหำรอื่นฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗ ปี
 ผูช้่วยอธิกำรบดี  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่ำจำก

มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวทิยำลัยรับรอง



 อ านาจและหน้าที่ของอธิการบดี (มำตรำ ๓๖) 
อธิกำรบดีเป็นผู้แทนของมหำวิทยำลัยและมีอ ำนำจหน้ำที่ 
๑) บริหำรกิจกำรของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎหมำยฯ รวมทั้งนโยบำยและวัตถุประสงค์ 
๒) ออกประกำศ หรือค ำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรมหำวิทยำลัย
๓) จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

และแผนงำน รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
๔) จัดท ำงบประมำณรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภำมหำวิทยำลัย
๕) บริหำรกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ สถำนที่และทรัพย์สินอื่นของมหำวิทยำลัย
๖) บังคับบัญชำ สั่งบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
๗) ด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วนงำนและผู้ปฏิบัติงำน
๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิกำรบดี รองหัวหน้ำและผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนงำน
๙) จัดหำรำยได้และทรัพยำกรอื่นจำกแหล่งต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย
๑๐)  เสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย
๑๑)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศ หรือตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย



7. คณบดี (มำตรำ ๔๐)
 เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของคณะหรือวิทยำลัย 
 มีวำระ ๔ ปี และแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกิน ๒ วำระติดต่อกันมิได้
 คณบดี และ รองคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ (มำตรำ ๔๑)

1) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำฯ และได้ท ำกำรสอน
หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีในมหำวิทยำลัยฯ  หรือมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรอื่นฯ ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี

๒) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่ำฯ และได้ท ำกำร
สอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำ ๖ ปีในมหำวิทยำลัยฯ หรือมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรอื่นฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
ส่วน “ผู้ช่วยคณบดี” ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่ำจำก
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง



๘. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส านักงาน   (มาตรา ๔๓)
 เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของสถำบัน ส ำนักหรือส่วนงำนที่

เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๔ ปี และอำจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะด ำรง

ต ำแหน่งเกิน ๒ วำระติดต่อกันมิได้
 คุณสมบัติ (มำตรำ ๔๔)

ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่ำฯ  และได้ท ำกำรสอน
หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรไม่น้อยกวำ่ ๕ ปีในมหำวิทยำลัยฯ หรือมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรอื่นฯ ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี

รองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร หรือรองหัวหน้ำส่วนงำนและผู้ช่วยหัวหน้ำ
ส่วนงำน ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง



หมวด  ๓ การบริหารงานบุคคล (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔)

๑. ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (มาตรา ๔๙)
(๑) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
(๒) ต ำแหน่งประเภทบริหำร
(๓) ต ำแหน่งประเภทสนับสนุน
(๔) ต ำแหน่งประเภทอื่น



๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๕๑)

มีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมที่ก ำหนดใน
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  

๒) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (มาตรา ๕๒)
ท ำหน้ำที่พิจำรณำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อเสนอสภำ

มหำวิทยำลัย 
๓) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (มาตรา ๕๓)   

มอี ำนำจและหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์



หมวด ๔ การประกันคุณภาพและการประเมิน (มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๗)

 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย (มำตรำ ๕๕)

 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัย โดยสภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี จัดให้มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและส่วนงำน และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำน แล้วแต่
กรณี (มำตรำ ๕๖) 

 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย  (มำตรำ ๕๗)



หมวด  ๕ การบัญชีและการตรวจสอบ (มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๒)

 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยวำงระบบบัญชี...กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญช.ี..ที่แสดง
กิจกำรที่เป็นอยู่ตำมควำมเป็นจริง และให้มีกำรตรวจบัญชีภำยในเป็นประจ ำ 
(มำตรำ ๕๘)

 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยจัดท ำงบกำรเงินและบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยส่งผู้สอบ
บัญชีของมหำวิทยำลัยภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (มำตรำ ๕๙)

 ก ำหนดใหส้ ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภำยนอกซึ่งสภำมหำวิทยำลัย
แต่งต้ัง เป็นผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย และให้ท ำกำรตรวจสอบรับรองบัญชี
และงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยทุกรอบปีบัญชี (มำตรำ ๖๐)



หมวด  ๖ การก ากับดูแล (มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๔)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอ ำนำจและหน้ำที่ก ำกับและดูแลกิจกำรของมหำวิทยำลัย ให้ เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเป็นกำรเฉพำะ (มำตรำ ๖๓)



หมวด ๗ ต าแหน่งทางวิชาการ (มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๙)

 คณำจำรย์ประจ ำ มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้  (มำตรำ ๖๕)
๑) ศำสตรำจำรย์ ใชอ้ักษรย่อ ศ.
๒) รองศำสตรำจำรย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
๔) อำจำรย์

 บุคคลภำยนอกอำจได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ัง หรือแต่งตั้ง ให้ด ำรงต ำแหน่ง
๑) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ (มำตรำ ๖๖) ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
๒) ศำสตรำจำรย์พิเศษ (มำตรำ ๖๗) ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
๓) รองศำสตรำจำรย์พิเศษ (มำตรำ ๖๘) ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ (มำตรำ ๖๘) ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
๕) อำจำรย์พิเศษ (มำตรำ ๖๘)



หมวด  ๘ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๗)

ปริญญามี  ๓  ชั้น  (มาตรา ๗๐) 
๑) ปริญญำเอก เรียกว่ำดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
๒) ปริญญำโท เรียกว่ำมหำบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
๓) ปริญญำตรี เรียกว่ำบัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.



หมวด  ๙ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙)

ได้ก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้  ๒  มาตรา ได้แก่
มำตรำ ๗๘   ก ำหนดบทลงโทษส ำหรับ ผู้ที่ใช้ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ                       

ครุยประจ ำต ำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมำยหรือเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย
ประกำรใด ๆ ว่ำตนมีปริญญำชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต ำแหน่งใดในมหำวิทยำลัย โดยที่ตน
ไม่มีสิทธิ ถ้ำได้กระท ำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ำตนมีสิทธิฯ 

มีโทษ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรา ๗๙ ก ำหนดบทลงโทษส ำหรับ ผู้ที่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลอมหรือท ำเลียนแบบซึ่งตรำ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัยไม่ว่ำจะท ำเป็นสีใดหรือท ำด้วยวิธีใด ๆ

(๒) ใช้ตรำ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยปลอม หรือท ำเลียนแบบ หรือ

(๓) ใช้หรือท ำให้ปรำกฏซึ่งตรำ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัยที่วตัถุหรือสินค้ำใด ๆ โดยฝ่ำฝืนตำม
มำตรำ ๗๖ วรรคสอง

มีโทษ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ



บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๙๕)

 ให้โอนกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมำณ และรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยตำมพ.ร.บ. ใหม่ (มำตรำ 80)

 ให้ส่วนรำชกำรและส่วนงำนภำยในของมหำวิทยำลัยเป็นส่วนงำนของ          
ม.อุบลฯ ตำม พรบ. ใหม่ ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรจัดตั้งส่วนงำน (มำตรำ 
81)

 ให้นำยกฯ อุปนำยกฯ และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยด ำรงต ำแหน่งและ
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไมเ่กิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มำตรำ ๘๒)



 อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ แต่ถ้ำเป็นข้าราชการ ต้องแสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
เมื่อครบก ำหนดเวลำ ๙๐ วันแล้วไม่แสดงเจตนำฯ ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 
(มำตรำ ๘๓)

 ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจะพ้นจำกต ำแหน่ง

*** กำรนับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี และหัวหน้ำส่วนงำน ให้นับรวมวาระ
การด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย
(ม.๘๔)



 ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
ส านัก ซึ่งเป็นข้าราชการ ให้คงด ำรงต ำแหน่งต่อไป แต่หำกไม่แสดงเจตนำเปล่ียน
สถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยภำยใน ๙๐ วัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง           
เว้นแต่ต ำแหน่งดังกล่ำวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลำเช่นว่ำนั้น (มำตรำ ๘๕)

 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย สภำอำจำรย์ และคณะกรรมกำรอื่น           
ท ำหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะครบวำระหรือได้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๕ 
มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๓๐ (มำตรำ ๘๗)

 ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร และพนักงำนของมหำวิทยำลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้ำที่ใน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีตำมพระรำชบัญญัตินี้ (มำตรำ ๘๙)



 การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (มำตรำ ๙๐)
ใหแ้สดงเจตนา เป็นหนังสือต่ออธิกำรบดี และเมื่อยื่นแล้วจะถอนมิได้  หำกมิได้แสดง

เจตนำก็ยังคงให้เป็นข้ำรำชกำรต่อไป 
• ในกรณีที่แสดงเจตนำฯ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้บรรจุบุคคล

นั้นเป็นพนักงำนฯ  แต่ถ้ำก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยแก่มหำวิทยำลัยเกินขอบเขตงบประมำณ
ที่รัฐบำลจัดสรรให้ ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สภำมหำวิทยำลัย
ก ำหนด

• ในกรณีที่แสดงเจตนำฯ ภายหลัง ๑ ปีแต่ไม่เกิน ๓ ปี (ปีที่ ๒ และ ๓) ให้มีกำรประเมิน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กบบ. ก ำหนด 

• ในกรณีที่แสดงเจตนำฯ ภายหลัง ๓ ปี (ปีที่ ๔ เป็นต้นไป) ถ้ำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำบุคคลนั้น
ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กบบ. ก ำหนดแล้ว และกำรรับบุคคลนั้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกรอบอัตรำก ำลัง
และงบประมำณตำมที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด



• ผู้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเท่ำที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ ๙๑)

• กำรเปลี่ยนจำกข้ำรำชกำรไปเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้ถือว่ำเป็นกำรให้ออกจำก
รำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรหรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรแล้วแต่กรณี

• ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น
สมำชิกต่อไปได้โดยใหถ้ือว่ำเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญและมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรจำกทำง
รำชกำรเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

• พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐำนะข้ำรำชกำรบ ำนำญแล้ว ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกัน
ตนด้วยควำมสมัครใจ



• สิทธิในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
หรือต ำแหน่งอื่นใดของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนที่โอนมำหรือที่เปลี่ยน
สถำนภำพ  มิให้เสียไปเพรำะเหตุที่โอนมำหรือเปลี่ยนสถำนภำพหรือไม่
เปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (มำตรำ ๙๔)

• ต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศหรือกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปนีับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มำตรำ ๙๕)  

• ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศหรือก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรตำมวรรคหนึ่ง ก็ให้ใช้บังคับตำมระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศ
เดิมไปพลำงก่อน


