
ฉบับแก้ไขปรับปรุงต่อจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
และคณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
หลักการ 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
เหตุผล 

โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น 
สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.  .... 

 
 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
 

.........................................................................................................................................................
............................................. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
.........................................................................................................................................................

............................................. 
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

….” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑   
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่

ในเขตท้องที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของ

ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ และมีฐานะ๑เป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับ
ของรัฐมนตรี๒ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม๓ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม๔ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

_____________ 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย  สร้างนวัตกรรม๕ พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                                                      
๑ เป็นการใช้ถ้อยค าให้สอดคล้องกับการก าหนดสถานะของหน่วยงานของรัฐ ตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย 

ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
:- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๕๑). แบบคู่มือการร่างกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส านักหลักนิติบัญญัติ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๖๒๓-๖๒๔ 
๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ ค าว่า “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหมายความรวมถึง สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในสังกัดกระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. (มหาวิทยาลัยในก ากับ) 

๓ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อยู่ในก ากับของรัฐมนตรีกระทรวง อว. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเดิมเป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนมาเป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา๓๑ และมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ถูกก าหนดให้อยู่ในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องก าหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๕ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๒๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง อว. ตามมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๘ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ   
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส านักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) ส านัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ

ส านัก เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้  
 
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ 

ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมหรือ
การเปลี่ยนแปลงส่วนงานให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ และการก าหนดอ านาจและหน้าที่ อ านาจ
หน้าที๖่ ของแต่ละหน่วยงานให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยัด 
งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 

                                                      
๖ แนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ใช้ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายในปัจจุบัน จะใช้ค าว่า 

“อ านาจหน้าท่ี” เนื่องจากค าว่า “หน้าท่ีและอ านาจ” ปกติไม่ใช้ในกฎหมาย เป็นเพียงแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนว่าต้อง
มีหน้าที่ก่อนจึงจะมีอ านาจ ส่วนค าว่า “อ านาจและหน้าที่” เดิมก็ไม่ใช้แต่เริ่มมีปรากฏในระยะหลัง และจะเกิดปัญหาอื่นในการ
แยกแยะว่าเรื่องใดคืออ านาจ เรื่องใดคือหน้าที่ ทั้งนี้ค าว่า “อ านาจหน้าที่” เป็นค าติดกันโดยมีความหมายเป็นค าเดียว 
ซึ่งเคยได้รับการอธิบายมานานแล้วว่า หมายถึง อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ อีกทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
หลายฉบับก็ใช้ค านี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังพบว่า มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 
๒๕๕๙, มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...ใช้ค าว่า “อ านาจหน้าที”่ ตลอดทั้งพระราชบัญญัติ 

:- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๕๑). แบบคู่มือการร่างกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส านักหลักนิติบัญญัติ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๖๓๑. 



- ๔ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้   

การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้  และมี
อ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนนั้น
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่มหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดแต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน๗ 

 
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่๘ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

อุดมศึกษา๙ และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่๑๐กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗  
อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

                                                      
๗ ข้อสังเกต : มีข้อเสนอแนะจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ตามบันทึกข้อความ ที่  อว 

๐๖๐๔.๑๖๑๑๑๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ อว 
๐๔๐๖.๘/๒๐๕๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า ขอให้บัญญัติต่อท้ายร่างพระราชบัญญัติใน มาตรา ๑๓ ว่า “ทั้งนี้การ
คุ้มครอง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” 

และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๒, มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐, มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น ซึ่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติเห็นชอบ ให้มีการเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
การสาธารณสุข และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘ เรื่องเดิม, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๖ 



- ๕ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน
และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครองและหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ
จ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือผู้อุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
ภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น๑๑  

(๓) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๔) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน
หรือเงินอ่ืนใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียน๑๒ เพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดตั้ง การบริหารจัดการ การประเมินผลกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย๑๓ การบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                                                                                      
๙ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายก าหนด (ซึ่งอาจมีขึ้นในภายหน้า) ตามความในมาตรา 

๒๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การท ากิจการเชิงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนตามกฎหมายอื่น เป็นต้น 
๑๐ บัญญัติข้อความนี้ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่า

ด้วยการอุดมศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของมาตรา ๗ แห่ง (ร่าง) พระราชบัญญัตินี้ 
๑๑ เพื่อให้มีความชัดเจนถึงอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง

การศึกษา ตลอดจนค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ในมาตรา 
๑๔ (๓) และมาตรา ๑๕ ที่ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าตอบแทน ซึ่งเป็น รายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

๑๒ ด้วย มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดเงินท้ังปวง
ที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ต้องน าส่งคลัง เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ดังนั้นจึงยกร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ในมาตรา ๑๕ วรรคหก ก าหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามเงินทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งถือเป็นเงิน
นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย แม้ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ตาม แต่มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้เงินทั้งปวงที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ถือเป็นเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งให้มีเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเท่านั้น 
นอกเหนือจากท่ีใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว มาตรา ๖๑ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้น าส่งคลังโดยมิชักช้า ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเงินทั้งปวงที่จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ไม่ต้องน าไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลังในระหว่างปีงบประมาณ และเพื่อมิให้กระทรวงการคลังเรียกให้
มหาวิทยาลัยน าเงินดังกล่าวส่งคลังในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีเงินนอกงบประมาณเกินความจ าเป็นนั้น 
จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งทุนหมุนเวียน เพื่อน ารายรับของมหาวิทยาลัยสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ทั้งนี้การจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นให้กระท าได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องบัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๔ (๖) ของร่าง
พระราชบัญญัตินี้  



- ๖ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๖) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน องค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

(๗) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๘) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็น
หุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ถ้า
เป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๑๐)  จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือน าผล
การค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี   
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สิน

อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือ

ที่ดินของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามวรรคหนึ่ง (๑)  นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่

เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 

 

                                                                                                                                                                      
๑๓ ทั้งนี้ปัจจุบัน การขอจัดตั้ง การบริหาร การประเมิน การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรา ๑๔ (๖) ของร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
เป็นการเฉพาะ จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดตั้ง การบริหารจัดการ การประเมินผลกองทุนหมุนเวียน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



- ๗ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

การด าเนินการเพ่ือให้เกิดเงินรายได้ตามวรรคหนึ่ง (๕) (๖) และ (๗) มิให้ถือว่าเป็นการร่วม
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน๑๔ 
แต่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามวรรคสาม 
จะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน๑๕ 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วน
เดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงิน 
คงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ๑๖ กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่พอเพียงส าหรับค่าใช้จ่ ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยพึงต้อง๑๗ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มา๑๘โดย

การซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วยวิธีอ่ืน 
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
                                                      

๑๔ เพื่อให้เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ดังนี ้
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมาย
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ 

๑๕ เรื่องเดียวกัน 
๑๖ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถือเป็น

รายได้แผ่นดิน ตามความในมาตรา ๓๑ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่น ารายได้ดังกล่าวส่งคลัง ตามความในมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงต้องเขียนยกเว้นมิให้น ารายได้ของมหาวิทยาลัยส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย 

๑๗ เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับ  มาตรา ๒๙  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ การอุดมศึกษา พ .ศ . ๒๕๖๒ ที่ ก าหนดให้ 
“สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียน
จนส าเร็จปริญญาตรี 



- ๘ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  

 
มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง 

รวมทั้งการบังคับทางปกครอง   
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยใน

เรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 
 
มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้  

แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือ
ทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  ๒ 
การด าเนินการ 

_____________ 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
(๓) อธิการบดี   
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาบุคลากร 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่สาม๑๙คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก 

                                                                                                                                                                      
๑๘ ตัดค าว่า “ได้มา” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษานั้น” 

๑๙ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ปรับลดจ านวนกรรมการ
มหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนผู้บริหาร จาก ๔ คน ให้เหลือ ๓ คน เนื่องจากมีรองอธิการบดีโดยต าแหน่งตาม ร่างพระราชบัญญัติ
ใน มาตรา ๒๐ (๗) เป็นกรรมการอยู่แล้วส่วนหน่ึง 



- ๙ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามสี่๒๐คน เลือกจากคณาจารย์ประจ าจ านวนสอง

สามคนและจากพนักงานมหาวิทยาลัย๒๑ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน 
(๗) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีตามค าเสนอแนะของอธิการบดี 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจ านวนหนึ่งคน   

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย 
 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องไม่กระท ากิจการ
ใดที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ   

 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

และอาจได้รับเลือกใหมอี่กได้ 
 
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๒ นายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 

                                                      
๒๐ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มจ านวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า จาก ๓ คน เป็น ๔ คน เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งในจ านวน ๔ คนดังกล่าว ต้องเป็นคณาจารย์ประจ า ๓ คน และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ คน 

๒๑ ข้อสังเกต: มีข้อเสนอแนะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๔๐๖.๘/๒๐๕๒ ลงวันที่ 
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอให้แก้ไขจากค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้ใช้ค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตามร่างพระราชบัญญัติเดิม 



- ๑๐ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 

และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ 
(๖ ) พ้ นจากต าแหน่ งก่ อนครบวาระ ให้ ด าเนิ นการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) หรือ (๖) แทน แล้วแต่
กรณี  เว้นแต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่
ด าเนินการสรรหาหรือเลือกใหม่ก็ได้  และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) หรือ (๖) 
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม่ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ก ากับดูแลกิจการทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การงบประมาณ การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารวิชาการและกิจการนักศึกษา การบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็น
เรื่อง ๆ ไปได้ 



- ๑๑ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๒)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้๒๒ 

(๓) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร 

(๔) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 

(๕) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดทั้งของมหาวิทยาลัยและ
ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว 

(๘) อนุมัติจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย๒๓ 
(๙) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุนหรือการ

ร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘) รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการช าระหนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๑๑) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ 

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๓)  ถอดถอนประธานสภาบุคลากร 
(๑๔)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

                                                      
๒๒ ข้อสังเกต: หากระบุเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยสามารถออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งไว้โดยชัด และใน

อนาคตมีภารกิจหรือเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพิ่มเติม แต่มิได้บัญญัติเรื่องไว้ใน
กฎหมาย ก็จะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้ร่างในมาตรานี้ มีความกระชับ และมีประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายใน
อนาคต จึงใช้ค าว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยแทน ทั้งนี้การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ค าสั่งดังกล่าวจ าต้องอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ และอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๔ 
ของร่างพระราชบัญญัตินี้ 

๒๓ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มข้อความ ในมาตรา ๒๔(๘) นี้ เพื่อระบุ
ถึงอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อกิจการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ในมาตรา ๑๔(๕) ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 



- ๑๒ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๑๕)  รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพ่ือกระท าการใด ๆ 

อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๘)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน 
เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลง  
และก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น๒๔ 

(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 
มาตรา    ๒๕     การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย                 
มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วยอธิการบดี

เป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม
มาตรา ๙ เป็นกรรมการ  และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

การประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา    ๒๘    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

                                                      
๒๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ในมาตรา ๑๔ (๒) กล่าวคือ การที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการได้นั้น ต้องน าอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริหาร เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อน ในฐานะที่สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย จึงจะสามารถออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการต่าง ๆ ได้ 



- ๑๓ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๒) พิจารณาหรือให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ่ืน 

(๔) พิจารณากลั่นกรองการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ ง การรวม การเปลี่ยนแปลงหรือการยุบเลิกส่วนงานตาม
มาตรา ๙ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๖) พิจารณาการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันอ่ืน
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายสภาวิชาการ๒๕ ประกอบด้วย ประธานและ

กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง

การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
อ านาจหน้าที่๒๖ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

และการพ้นจากต าแหน่ งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายสภาวิชาการ๒๗ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการแทนได้ 
 
 

                                                      
๒๕ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ใช้ค าว่า “สภาวิชาการ” เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐอื่นๆ ท่ีด าเนินการจัดตั้งในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 

๒๖ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ตัด (๑) และ (๒) ของร่าง
พระราชบัญญัติในมาตรา ๒๙ ออก เพื่อให้สามารถก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการได้ครอบคลุม สะดวก และยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภารกิจของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

๒๗ เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๕ 



- ๑๔ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๓๐ ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วยกรรมการซึ่ งเลือกตั้ งจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือข้าราชการ โดยให้กรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานสภาบุคลากร 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาบุคลากร ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๑ สภาบุคลากรมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย๒๘ 
(๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตาม
จ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นต าแหน่งที่มีฐานะเป็นอธิบดี และรอง
อธิการบดีเป็นต าแหน่งที่มีฐานะเป็นรองอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ
กฎหมายอื่น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕  
 

                                                      
๒๘ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้องค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล (ก.พ.อ.) จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา จัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา แ ละผู้เรียน ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาบุคลากร ซึ่งถือเป็นองค์กรผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อให้การรักษาจริยธรรมบรรลุผลและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ที่ก าหนดให้สภาบุคลากร หรือสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น มาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙, 
มาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  มาตรา ๒๗ (๒) ของ(ร่าง)พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... เป็นต้น 



- ๑๕ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๓๕ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะให้มี

อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 

รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 



- ๑๖ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๒) ออกประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๔) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๕)  บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๖) บังคับบัญชา สั่งบรรจุ  แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๗) ด าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย 

(๙) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๑๐)  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดี

เป็นผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ รักษาการแทน         
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้งรองอธิการบดีหรือมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีแล้ว  
แต่รองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี 

ให้ผู้รักษาการแทนมอี านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือให้มี

อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ อย่างใดให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมอี านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ 
เช่นเดียวกบัผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในขณะรักษาการแทนด้วย 

 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการจัดตั้ งวิทยาเขตอาจให้ มีรองอธิการบดีคนหนึ่ งซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 



- ๑๗ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะ
หนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๐ ในคณะหรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญา ให้มี

คณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดี
หรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีนั้นให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา  ๔๑ คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 

ผู้ช่วยคณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
 
มาตรา ๔๒ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 



- ๑๘ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา ๔๓ ในสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
ส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือจะมีทั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่ วย
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานนั้นมอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 

ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรค
หนึ่งนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 

เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่ง  ให้รองผู้อ านวยการและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่งด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
มาตรา  ๔๔ ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๔๓ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



- ๑๙ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๔๕ ในสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านักอาจมีคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรือส านัก ประกอบด้วยผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานนั้นเป็นประธาน และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๖ ในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย หรือส านักงานวิทยา

เขต อาจให้มีผู้อ านวยการส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ

ผู้อ านวยการส านักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๔๗ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ผู้อ านวยการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต จะด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้วให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียง
หนึ่งต าแหน่ง 

 
มาตรา ๔๘ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบ

อ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือก าหนดให้ผู้
ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ผู้มอบอ านาจจะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสั่งมอบอ านาจ 

 
 

หมวด  ๓ 
การบริหารงานบุคคล 

_____________ 
 

มาตรา ๔๙ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา ๖๕ 
(๒) ต าแหน่งประเภทบริหาร  



- ๒๐ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

(๓)  ต าแหน่งประเภทสนับสนุน  
(๔)  ต าแหน่งประเภทอ่ืน 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ได้แก่ต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยอาจให้มีลูกจ้างเพ่ือปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
 
มาตรา ๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
การบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง 

การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยน
และการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจาก
งาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอื่นที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล๒๙ 

การออกข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจโดย
ได้รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย๓๐ 

 
มาตรา ๕๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีอ านาจ

และหน้าที ่อ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น

จากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา  ๕๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธาน

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ท าหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย๓๑ 

                                                      
๒๙ เพิ่มเติมความในวรรคสองของ มาตรา ๕๐ เพื่อขยายความค าว่า “การบริหารงานบุคคล” ในมาตรา ๕๐ ของร่าง

พระราชบัญญัตินี้ให้มีความชัดเจน ว่าหมายถึงเรื่องใดบ้าง โดยเทียบเคียงกับความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มข้อความในวรรคสาม ของมาตรา ๕๐ 
ในร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๓๑ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้การก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ กระท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัว และสะดวกในการบริหารงาน 



- ๒๑ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

จ านวน คุณสมบัติ๓๒ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุใด ๆ หรือเห็นว่า

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือมีการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรมต่อตน 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้อธิการบดีสั่ง

การให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น

จากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ 

และความรับผิดทางละเมิด ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและ
หน้าที่ อ านาจหน้าที่ ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือนิติ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
๓๒ เรื่องเดียวกัน 



- ๒๒ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

หมวด  ๔ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

_____________ 
 
มาตรา ๕๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย๓๓ 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

ภายใน๓๔ ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

และส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ 
(๓) และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) 

การประเมินผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

_____________ 
 
มาตรา ๕๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีการบันทึกรายการทางบัญชี ด้านการรับและจ่ายเงิน 
สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็นประจ า   

                                                      
๓๓ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดท าระบบการประกันคุณภาพแล้วตาม มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” จึงไม่จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้อีก 

๓๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งบัญญัติว่า “การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 



- ๒๓ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

การบันทึกรายการทางบัญชีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

มาตรา ๕๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๐ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

 
มาตรา ๖๑ ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีอ านาจตรวจสอบสรรพเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติม
ได้ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๖๒ ให้ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือ ให้๓๕ สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และ
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
๓๕ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ข้อความว่า 
“เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี”  



- ๒๔ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

หมวด  ๖ 
การก ากับดูแล 

_____________ 
 

มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย๓๖ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  

 
มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ

นี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
หมวด  ๗ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
_____________ 

 
มาตรา ๖๕ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนอีกได้โดยท าเป็ น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

                                                      
๓๖ หมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติการควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

ไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว กล่าวคือ ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง อว. 
ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง 
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้อยแรง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรี โดย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี  แจ้งสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ ด าเนินการล่าช้าเกิน
สมควร หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคระกรรมการการอุดมศึกษา
หรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยช้ีขาด สั่งให้กระท าการ ยับยั้ง หรือยุติการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ 



- ๒๕ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๖๖ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้น
จากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งผู้ซึ่ งมี คุณสมบัติ เหมาะสมและมิได้ เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  

เป็นอาจารย์พิเศษได้ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๙ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม
มาตรา  ๖๕ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านาม เพ่ือแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อกัษรย่อ ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

หมวด  ๘ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

_____________ 
 
มาตรา ๗๐ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. 
 
มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาที่

มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด รวมทั้งการใช้
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้   
 
มาตรา ๗๓ สภามหาวิทยาลั ยอาจออกข้ อบั งคั บของมหาวิทยาลั ยก าหนดให้ มี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชาใดก็ได้ 
ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากท่ีได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโทแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากท่ีได้รับปริญญาตรีแล้ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืนออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 
 
มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย

เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 



- ๒๗ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๗๕ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง จะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่

เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย๓๗ 
 
มาตรา ๗๗ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกาย

นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

_____________ 
 
มาตรา ๗๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่มีสิทธิที่ จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด  ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้
กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

                                                      
๓๗ ตัดข้อความค าว่า “ตรา” และ “สัญลักษณ์” ออก เพื่อให้ค าว่า “เครื่องหมาย” ดังกล่าว หมายความรวมถึง ตรา 

หรือ สัญลักษณ์ หรือภาพถ่ายของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดนั้น จะไปปรากฏในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และเพื่อให้ “เครื่องหมาย” ของมหาวิทยาลัยตามร่างพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับ เครื่องหมายของฃ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๒๑) ฉบับลงวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



- ๒๘ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม 
หรือท าเลียนแบบ หรือ 

(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)  
แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเป็นของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ 
ให้มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และด าเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดี
จะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้๓๘ 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น๓๙ 
 
 
 
 
 

                                                      
๓๘ เพิ่มความในวรรคสอง ของมาตรา ๘๐ เพื่อให้บรรดาคดีและผู้รับมอบอ านาจเดิมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ (นิติบุคคลเดิม) มาเป็นบรรดาคดีและผู้รับมอบอ านาจของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... (นิติบุคคลใหม่) 

๓๙ เพิ่มความในวรรคสาม ของมาตรา ๘๐ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นิติบุคคลใหม่ ) ตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...สามารถสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (นิติบุคคลเดิม) ได้ 



- ๒๙ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๘๑ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานภายในส่วนงาน๔๐ ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๙ ตาม
พระราชบัญญัตินี้    
 

มาตรา ๘๒ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับท าหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจหรือสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๘๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือ

หัวหน้าส่วนราชการภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้จัดตั้งขึ้น อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อครบก าหนดเวลาเก้าสิบวันแล้ว
ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก หรือรองหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๘๔ การนับวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามมาตรา ๓๔ และหัวหน้าส่วน

งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย 

 
มาตรา ๘๕ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหัวหน้าส านักงานเลขานุการของ

                                                      
๔๐ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้เพิ่มเติมข้อความ “หรือหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน” เพื่อให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานย่อยภายของส่วนงานภายในท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 



- ๓๐ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

ส่วนงานภายในซึ่งมีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้คงด ารงต าแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่
ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น 

กรณีข้าราชการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแรก ให้แต่งตั้งผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่ เทียบเท่าที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด๔๑ การปฏิบัติงาน การได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการนโยบายสภาวิชาการ๔๒ตามมาตรา ๒๙ 
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๒ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ท าหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายสภาวิชาการ๔๓จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการนโยบายสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายสภาวิชาการตาม
มาตรา ๒๙ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่ งออกตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๘๗ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย คณะกรรมการ

ประจ าส านักหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
และจัดตั้งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ และคณะกรรมการอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือได้มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๒ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐  

 
มาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือที่สภา

มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต่งตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท าหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระหรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีจะมีมติหรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน แล้วแต่กรณี 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต่งตั้ง
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๕ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 

                                                      
๔๑ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงที่ปรากฏว่าขาด

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ซึ่งต้องกลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ตามที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว ้

๔๒ เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๕ 
๔๓ เรื่องเดียวกัน 



- ๓๑ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๘๙ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอยู่ ก่อนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับยังคงมาเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะ
ข้าราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของ
มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งที่เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่น ๆ จากงบประมาณแผ่นดิน ให้ถือว่า
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืน ๆ ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนระดับชั้นของลูกจ้างประจ า๔๔ของส่วนราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการและระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่งต าแหน่งใด
ว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอน
เงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม๔๕ กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา๔๖ และกฎหมายอื่น 
หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

                                                      
๔๔ เนื่องจากลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ไม่สามารถโอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้เหมือนข้าราชการ  

ที่โอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้การเลื่อนระดับของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

๔๕ เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง ตามความในมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน 



- ๓๒ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ขัดหรือแย้งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ 
หรือมีกรณีที่ ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ขัดหรือแย้งไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี ้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามระเบียบที่มติของสภามหาวิทยาลัย๔๗ 

 
มาตรา ๙๐ ข้าราชการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ที่สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือต่ออธิการบดี และเมื่อยื่น
แล้วจะถอนมิได้ 

หากมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ต่อไป 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้บรรจุบุคคลนั้นเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน การจัดสรรเงินค่าจ้างและเงินอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับตาม
พระราชบัญญัตินี้ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการให้เป็นไปในขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ กรณี
ที่บุคคลแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่มหาวิทยาลัยเกิน
ขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ การจัดล าดับพนักงานตามขอบเขตของงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรร
ให้ ใหม้หาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

บุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่เกินขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาล
จัดสรรให้ตามวรรคสาม ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามขอบเขตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ใน
ปีงบประมาณถัดไป จนกว่าจะครบจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพ๔๙ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังระยะเวลาตามวรรคสามแต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก าหนด แต่ในกรณีที่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเมื่อครบเกินก าหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

                                                                                                                                                                      
๔๖ เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามที่มาตรา ๑๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดไว้ 
๔๗ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ข้อความในวรรคนี้ใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๙๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็น
กฎหมายที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐฉบับล่าสุด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๔๘ ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ที่เป็นข้าราชการ ท่ีไม่ได้โอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็จะยังคง
มีสถานะเป็นข้าราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการนั้นๆ อาทิ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

๔๙ มาตรา ๙๐ วรรคสี่ บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันส าหรับข้าราชการที่โอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
แต่อัตราและค่าใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้น ให้ได้รับค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่มีสิทธิได้รับ
ในปีงบประมาณถัดไปจนครบจ านวนคนที่โอนย้ายมาบรรจุ 



- ๓๓ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

นี้ใช้บังคับ ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคคลนั้นผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว และการรับบุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังและงบประมาณตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาและการรับให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มาตรา ๙๑ ผู้ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรา 

๙๐ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๙๒ การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และ

มาตรา ๙๐ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้วแต่กรณี  และเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิ ได้รับสวัสดิการจาก
ทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้ น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

 
มาตรา ๙๓ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิเศษ  

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ หรืออาจารย์
พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวคงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
มาตรา ๙๔ สิทธิ ในการเข้ าสู่ ต าแหน่ งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๙ หรือที่เปลี่ยนสถานภาพ
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๐ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 



- ๓๔ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

มาตรา ๙๕ การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
วรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ใช้อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
……………………………………. 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

___________________ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่
เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุง
การบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาติชาย, นราธิป/จัดท า 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
ศรัณยู, พนมศรี, อรรถพงศ์/แก้ไข 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

ศรัณยู/แก้ไข 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 


