
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
หลักการ 

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เหตุผล 

โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวน
ราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตอง
คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น 
สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนไปในแนวทางดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.  .... 
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โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
.........................................................................................................................................................

............................................. 
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

….” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑   
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“วิทยาเขต”  หมายความวา  เขตการศึกษาซ่ึงประกอบดวยสวนงานของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยู

ในเขตทองท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของ

สวนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

_____________ 
 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๘ การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปรงใสและตรวจสอบได รวมท้ังความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม 
(๕) ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ   
(๖) การบริหารแบบมีสวนรวม 
 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือ

สํานัก เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได  
 
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ 

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมหรือ
การเปลี่ยนแปลงสวนงานใหกําหนดฐานะและภาระหนาท่ีของสวนงานนั้นดวย 

การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙ และการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของแต
ละหนวยงานใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยัด 
งบประมาณ การลดความซํ้าซอน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได   

การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง ให
ทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็ได  และมี
อํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนนั้น
แกผูสําเร็จการศึกษาได 

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง ให ทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลยั และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตมหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนใหกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีกระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว

ในมาตรา ๗  อํานาจและหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ แลกเปลี่ยน

และจําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครองและหาประโยชนในทรัพยสินทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
จําหนายทรัพยสินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรือผูอุทิศให 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ท่ีไดมาตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจและหนาท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการนั้น 

(๓) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ 

(๔) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการและสิทธิประโยชนอยางอ่ืน
หรือเงินอ่ืนใดใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดใหมีกองทุนเพ่ือกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการบริหาร
กองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(๖) รวมมือกับหนวยงานอ่ืนไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน องคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศหรือระหวางประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค 

(๗) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประโยชนในการใหการศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๘) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน ถือหุน เขาเปน
หุนสวนและลงทุนหรือรวมลงทุน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุนหรือการรวมลงทุน ถา
เปนจํานวนเงินเกินวงเงินท่ีรัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกอน 

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๑๐)  จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวม

ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผล
การคนควาและวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชน เพ่ือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป   
(๒) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน

ดังกลาว 
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ และเงินหรือทรัพยสิน

อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอํานาจหนาท่ี หรือท่ีไดจากสัญญาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชน ท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการใชท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุหรือ

ท่ีดินของหนวยงานอ่ืน ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน รวมถึงท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 

(๗) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 
เงินอุดหนุนท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง (๑)  นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนท่ี

เพียงพอสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ 

การดําเนินการเพ่ือใหเกิดเงินรายไดตามวรรคหนึ่ง (๕) (๖) และ (๗) มิใหถือวาเปนการรวม
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ แตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และหลักเกณฑ วิธีการ หรือมาตรฐานท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดไวเปนการ
เฉพาะดวย 

ระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามวรรคสาม 
จะตองคํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด
ใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยในสัดสวน
เดียวกันเพ่ือเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 
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รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคง
คลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีท่ีรายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมพอเพียงสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย และคาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยพึงสงเสริมและสนับสนุนผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง ใหเปนไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการ

ซ้ือดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาดวยวิธีอ่ืน ไมถือ
เปนท่ีราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

อสังหาริมทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยไดมาตามวรรคหนึ่ง ไมอยูในบังคับกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  

 
มาตรา ๑๘ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีท้ังปวง 

รวมท้ังการบังคับทางปกครอง   
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยใน

เรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 
 
มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  
เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเง่ือนไขท่ีผูอุทิศใหกําหนดไว  

แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือ
ทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๒ 

การดําเนินการ 
_____________ 

 
มาตรา ๒๐ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
(๓) อธิการบดี   
(๔) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาบุคลากร 
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบันหรือสํานัก 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําจํานวนสองคน
และจากพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมิใชคณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน 

(๗) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามคําเสนอแนะของอธิการบดี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนึ่งคน   

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖)  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดหรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

เม่ืออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีหรือไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาท่ีแทนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย 
 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองไมกระทํากิจการ
ใดท่ีมีประโยชนขัดแยงกับกิจการของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนเพ่ือ
ประโยชนแหงการลงทุนตามปกติ   

 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) (๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 

และอาจไดรับเลือกใหมอีกได 
 
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๒ นายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) เปนบุคคลลมละลาย 
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ในกรณีท่ีตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด 
และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงท่ีวาง ใหสภา
มหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ 
(๖) พ นจากตํ าแหน งก อนครบวาระ ให ดํ าเนิ นการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) หรือ (๖) แทน แลวแต
กรณี  เวนแตวาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไม
ดําเนินการสรรหาหรือเลือกใหมก็ได  และเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
แทนแลว ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) หรือ (๖) 
พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ข้ึนใหม ให
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ข้ึนใหม แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัย มี อํานาจและหน าท่ี กํ ากับดูแล กิจการท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ

การงบประมาณ การคลัง การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การอุทธรณและรองทุกข การบริหารวิชาการและกิจการนักศึกษา การบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศสาํหรับสวนงานนั้นเปน
เรื่อง ๆ ไปได 

(๓) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนด 
ในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังการยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร 

(๔) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษารวมหรือการยกเลิก
การจัดการศึกษารวมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 

(๕) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดท้ังของมหาวิทยาลัยและ
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังการแบงหรือปรับปรงุหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๗) อนุมัติการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคลเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกําหนดนโยบายองคกรดังกลาว 

(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
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(๙) อนุมัติการกูยืมเงินและใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวนและการลงทุนหรือการ
รวมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘) รวมท้ังเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระหนี้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๑๐) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ 

(๑๑) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓  ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ประธานและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๒)  ถอดถอนประธานสภาบุคลากร 
(๑๓)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๑๔)  รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(๑๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใด ๆ 

อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๖) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ี
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 
 
มาตรา    ๒๕     การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย                 
มีหนาท่ีใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบดวยอธิการบดี

เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตาม
มาตรา ๙ เปนกรรมการ  และใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดังกลาวดวยก็ได 

การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา    ๒๘    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหรือใหขอเสนอแนะแกอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหาร

กิจการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีท่ีอยูใน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอ่ืน 
(๔) พิจารณากลั่นกรองการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ท้ังของ

มหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณาเก่ียวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลงหรือการยุบเลิกสวนงานตาม
มาตรา ๙ รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๖) พิจารณาการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันอ่ืน
เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบดวย ประธานและกรรมการซ่ึง

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเปาหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ัง

การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง

ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการแทนได 
 
มาตรา ๓๐ ให มีสภาบุคลากร ประกอบดวยกรรมการซ่ึงเลือกตั้ งจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือขาราชการ โดยใหกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานสภาบุคลากร 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน

จากตําแหนงของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาบุคลากร ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๑ สภาบุคลากรมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๓)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
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มาตรา ๓๒ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตาม
จํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได 

เพ่ือประโยชนในการบังคับบัญชา ใหถือวาอธิการบดีเปนตําแหนงท่ีมีฐานะเปนอธิบดี และรอง
อธิการบดีเปนตําแหนงท่ีมีฐานะเปนรองอธิบดี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและ
กฎหมายอ่ืน 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ

สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕ 
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕  
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๓๕ 
เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
 
มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดวยโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
(๑ ) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดาน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาเจ็ดปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดาน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป 
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ผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้นใดหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี
ตองมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๖ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวงและโดยเฉพาะใหมี

อํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ 

รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และควบคุมดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอขออนุ มั ติตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(๕)  บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๖) บังคับบัญชา สั่งบรรจุ แตงตั้ง และถอดถอนผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๗) ดําเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 
(๘) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน และผูชวยหัวหนาสวนงานของ

มหาวิทยาลัย 
(๙) จัดหารายไดและทรัพยากรอ่ืนจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๑๐)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองอธิการบดี

เปนผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน         
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมายใหรองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เปนผูรักษาการ
แทนอธิการบดี 

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยยังมิไดแตงตั้งรองอธิการบดีหรือมีการแตงตั้งรองอธิการบดีแลว  
แตรองอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เปนผูรักษาการแทน
รองอธิการบดี 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
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ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือใหมี
อํานาจและหนาท่ีอยางใดใหผูรักษาการแทนเปนกรรมการหรือมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนง
นั้นในขณะรักษาการแทนดวย 

 
มาตรา ๓๘ ในกรณี ท่ีมีการจัดตั้ งวิทยาเขตอาจให มีรองอธิการบดีคนหนึ่ งซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

 
มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะ

หนึ่ง 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการ

ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๐ ในคณะหรือวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญา ใหมี

คณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดี
หรือผูชวยคณบดี หรือจะมีท้ังรองคณบดีและผูชวยคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือทําหนาท่ี
และรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได 

คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีนั้นใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ 

เม่ือคณบดีพนจากตําแหนงใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของคณบดี รองคณบดีหรือผูชวยคณบดี ให

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา  ๔๑ คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการ
บริหารอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาสี่ป 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาหกปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดาน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหกป 

ผูชวยคณบดีตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณบดี รองคณบดีและผูชวยคณบดี ตองมี
คุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๒ ในคณะและวิทยาลัย ให มีคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

ประกอบดวยคณบดีเปนประธาน และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาํเนินงานของคณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๓ ในสถาบัน สํานักหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน

หรือสํานัก ใหมีผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สวนงานนั้น และจะใหมีรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนงานหรือผูชวยหัวหนาสวน
งานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หรือจะมีท้ังรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนงานและผูชวย
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ี
ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานนั้นมอบหมายก็ได 

ผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 

ผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานตามวรรค
หนึ่งนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่งจากผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 

เม่ือผู อํานวยการหรือหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองผู อํานวยการและผูชวย
ผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงานหรือผูชวยหัวหนาสวนงาน ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา  ๔๔ ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๔๓ ตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป 

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หรือรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน ตอง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู อํานวยการ รองผู อํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน ตองมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๔๕ ในสถาบัน สํานักหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน

หรือสํานักอาจมีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน
หรือสํานัก ประกอบดวยผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานนั้นเปนประธาน และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา
สถาบัน สํานักหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบันหรือสํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๖ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย หรือสํานักงานวิทยา

เขต อาจใหมีผูอํานวยการสํานักงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสวนงานนั้น 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ

ผูอํานวยการสํานักงานใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๗ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบันหรือสํานัก ผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย หรือผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต จะดํารง
ตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลวใหรักษาการแทนตําแหนงอ่ืนไดอีกเพียง
หนึ่งตําแหนง 

 
มาตรา ๔๘ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบ

อํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยให เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการหรือมีอํานาจและหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาการแทนหรือผู
ปฏิบัติการแทนทําหนาท่ีกรรมการ อนุกรรมการหรือมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นใน
ระหวางท่ีรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใน
คําสั่งมอบอํานาจ 

 
หมวด  ๓ 

การบริหารงานบคุคล 
_____________ 

 
มาตรา ๔๙ ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 
(๑) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแกตําแหนงซ่ึงกําหนดไวในมาตรา ๖๕ 
(๒) ตําแหนงประเภทบริหาร  
(๓)  ตําแหนงประเภทสนับสนนุ  
(๔)  ตําแหนงประเภทอ่ืน 
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ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ไดแกตําแหนงซ่ึงกําหนดไวตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งแลวมหาวิทยาลัยอาจใหมีลูกจางเพ่ือปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยอีกได 

 
มาตรา ๕๐ นอกจากท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีอํานาจ

และหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน

จากตําแหนงของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา  ๕๒ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย ประธาน

และกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ทําหนาท่ีพิจารณาการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของประธาน
และกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๓ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน

และกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีผูรองทุกขถูกสั่งใหออกจากงานดวยเหตุใด ๆ หรือเห็นวา

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือมี
การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอตน 

(๓) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เม่ือคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขไดพิจารณาวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหอธิการบดีสั่ง

การใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน

จากตําแหนงของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเก่ียวกับวินัย จรรยาบรรณ 

และความรับผิดทางละเมิด ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาท่ีเก่ียวกับอํานาจและ
หนาท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
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(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีสอบสวน ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน
เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

องคประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๔ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
_____________ 

 
มาตรา ๕๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๖ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

และสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง และการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 

ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ 
(๓) และการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) 

การประเมินผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

_____________ 
 
มาตรา ๕๘ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงาน

ของมหาวิทยาลัย เปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีการบันทึกรายการทางบัญชี ดานการรับและจายเงิน 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีแสดงกิจการท่ีเปนอยูตามความเปนจริงและตามท่ีควรตามประเภทงาน พรอมดวย
ขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจบัญชีภายในเปนประจํา   

การบันทึกรายการทางบัญชีตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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มาตรา ๕๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบญัช ี

 
มาตรา ๖๑ ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีอํานาจตรวจสอบสรรพเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ทางการเงินและบัญชีท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกใหสงสรรพเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทางการเงินและบัญชีท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพ่ิมเติม
ไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๖๒ ใหผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน

เสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพ่ือสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 
ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปท่ีสิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และ

บัญชีรายรับและรายจายท่ีผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมท้ังแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปท่ีลวงมาภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

 
หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
_____________ 

 
มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีท่ีมีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจ
เกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใด
แลวใหผูเก่ียวของมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ

นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
 

หมวด  ๗ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
_____________ 

 
มาตรา ๖๕ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
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(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนอีกไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๖ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพน

จากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาท่ี
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๗ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซ่ึงมิใช

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้ งผู ซ่ึ งมี คุณสมบัติ เหมาะสมและมิได เปน

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  

เปนอาจารยพิเศษได 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย

ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๙ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรือตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตาม
มาตรา  ๖๕ วรรคสาม ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานาม เพ่ือแสดงวิทยฐานะได
ตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
(๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 



- ๑๙ - 

 

การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๘ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
_____________ 

 
มาตรา ๗๐ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ. 
 
มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาท่ี

มีการสอนในมหาวิทยาลัย และรวมใหปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาท่ีมีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ หรือขององคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด รวมท้ังการใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไรใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จ

การศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได   
 
มาตรา ๗๓ สภามหาวิทยาลั ยอาจออกข อบั งคับของมหาวิทยาลั ยกํ าหนดให มี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดก็ได 
ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาปริญญาโทแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากท่ีไดรับปริญญาตรีแลว 

(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ
ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืนออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

เห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกผูปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลัย ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๗๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเปน
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา และอาจกําหนดให มีครุยประจําตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนงใหทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยไดโดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การใชตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพ่ือการคาหรือการใชสิ่งดังกลาวท่ีมิใช

เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๗๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกาย

นักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไดโดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด  ๙ 

บทกําหนดโทษ 
_____________ 

 
มาตรา ๗๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ 

เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาหรือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกลาว
โดยไม มีสิทธิ ท่ีจะใช  หรือแสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไมมีสิทธิ ถาได
กระทําเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิท่ีจะใชหรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๙ ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซ่ึงตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 
(๒) ใชตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม 

หรือทําเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใชหรือทําใหปรากฏซ่ึงตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง 
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒)  

แตกระทงเดียว 
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ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
มาตรา ๘๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายไดของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเปนของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๘๑ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และสวนงานภายในท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอนุมัติและจัดตั้งข้ึนใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงมีอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสวนงานของมหาวิทยาลัยไป
พลางกอนจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งสวนงานตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัตินี้    
 

มาตรา ๘๒ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งซ่ึงมีอยูในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จภารกิจหรือสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๘๓ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือ

หัวหนาสวนราชการภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และหัวหนาสวนงานภายในท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งข้ึน อยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ  แตถาบุคคล
ดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือครบกําหนดเวลาเกาสิบวันแลว
ไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนงดังกลาว 

ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก หรือรองหัวหนาสวน
งานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะจะพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๘๔ การนับวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีตามมาตรา ๓๔ และหัวหนาสวน

งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ดวย 
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มาตรา ๘๕ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานัก หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และหัวหนาสํานักงานเลขานุการของ
สวนงานภายในซ่ึงมีฐานะเทียบเทาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับซ่ึงเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใหคงดํารงตําแหนงตอไป แตหากไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูนั้นพนจากตําแหนง เวนแต
ตําแหนงดังกลาวจะถูกยุบเลิกกอนเวลาเชนวานั้น 

กรณีขาราชการท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคแรก การปฏิบัติงาน การไดรับเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๘๖ ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามมาตรา ๒๙ ใหผู

ปฏิบัติหนาท่ีสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๒ หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทําหนาท่ี
คณะกรรมการนโยบายวิชาการจนกวาจะไดมีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไม
เกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามมาตรา 
๒๙ ใหนําขอบังคับวาดวยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๗ ใหคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการ

ประจําสํานักหรือสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทา คณะกรรมการประจําสวนงานภายในท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
และจัดตั้งข้ึน คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาอาจารย และคณะกรรมการอ่ืนซ่ึงไดรับแตงตั้ง
หรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาท่ีตอไปจนกวาจะครบวาระหรือไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๒ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐  

 
มาตรา ๘๘ ใหคณะกรรมการตามขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือท่ีสภา

มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแตงตั้งซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาท่ีตอไป
จนกวาจะครบวาระหรือจนกวาสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีจะมีมติหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับบุคคลท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแตงตั้ง
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๕ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๘๙ ใหขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงสังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวของอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับยังคงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย
ตอไป และใหปฏิบัติหนาท่ีในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในฐานะขาราชการหรือการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือการปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี 
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เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และพนักงาน
ตามวรรคหนึ่งใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการและใหขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และพนักงาน
ตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน คาจางและเงินอ่ืน ๆ ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบ
บุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ หรือขอบังคับวาดวย
การนั้นมาใชบังคับ แลวแตกรณี 

สิทธิในการเลื่อนระดับชั้นของลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการและระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีเก่ียวของ 

ในกรณีท่ีตําแหนงขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่งตําแหนงใด
วางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนอัตรา
ตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดท้ังงบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนและ
คาจางประจํา และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอน
เงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน หัวหนาภาควิชา
หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ ลูกจางของสวน
ราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ง และใหมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอ่ืน หรือตามระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

ในกรณีท่ีนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด วยลูกจางของสวนราชการมาใชบั งคับแต ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญั ตินี้  
หรือมีกรณีท่ีไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ ใหการดําเนินการในสวนท่ีขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
หรือในสวนท่ีไมอาจนํามาใชบังคับไดเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
มาตรา ๙๐ ขาราชการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ท่ีสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนหนังสือตออธิการบดี และเม่ือยื่น
แลวจะถอนมิได 

หากมิไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นยังเปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตอไป 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหบรรจุบุคคลนั้นเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ การท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานนั้น มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหเปนไปใน
ขอบเขตของงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให กรณีท่ีบุคคลแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานกอใหเกิด
ภาระคาใชจายแกมหาวิทยาลัยเกินขอบเขตของงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังระยะเวลาตามวรรคสามแตไมเกินสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีการประเมินตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด แตในกรณีท่ีแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเม่ือครบกําหนดเวลาสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
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บังคับ ถามหาวิทยาลัยเห็นวาบุคคลนั้นผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดแลว และการรับบุคคลนั้นจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จะตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับกรอบอัตรากําลังและงบประมาณตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการแสดงเจตนาและการรับใหเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
มาตรา ๙๑ ผูซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรา 

๙๐ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนไมนอยกวาท่ีเคยไดรับอยูกอนเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
มาตรา ๙๒ การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และ

มาตรา ๙๐ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี และเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   

ขาราชการซ่ึงเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวน
ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิท่ีจะประกันตนดวยความสมัครใจ 

 
มาตรา ๙๓ ใหตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ  

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย หรืออาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย หรืออาจารยพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวคงดํารงตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผู ซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
มาตรา ๙๔ สิทธิ ในการเข าสู ตํ าแหน งศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผู ช วย

ศาสตราจารย หรือตําแหนงอ่ืนใดของขาราชการหรือพนักงานท่ีโอนมาตามมาตรา ๘๙ หรือท่ีเปลี่ยนสถานภาพ
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๐ มิใหเสียไปเพราะเหตุท่ีโอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไมเปลี่ยนสถานภาพ
มาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๙๕ การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
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ในระหวางท่ียังมิไดออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตาม
วรรคหนึ่ง ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีใชอยูใน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสมควรปรับปรุง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสงเสริมให
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชน
ในการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนไปในแนวทางดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
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