
 
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

กับ (ร่าง) พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ฉบับที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

(ปรับปรงุ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคับเมือ่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปน็ตน้ไป 

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่

ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ่ืนตามทีส่ภามหาวิทยาลยัก าหนด 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง

ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตร”ี  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 

-ไม่ได้แก้ไข- 



-๒- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัตินี้ และมีฐานะ๑เป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรี๒ ซึ่งไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม๓ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
อ่ืน 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม๔ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนบุ ารุงศิลปและวฒันธรรม 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย สร้างนวัตกรรม๕ พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                                                           
๑ เป็นการใช้ถ้อยค าให้สอดคล้องกับการก าหนดสถานะของหน่วยงานของรัฐ ตามคู่มือแบบการร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
:- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๕๑). แบบคู่มือการร่างกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส านักหลักนิติบัญญัติส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๖๒๓-๖๒๔ 
๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ ค าว่า “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซ่ึงหมายความรวมถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. (มหาวิทยาลัยในก ากับ) 
๓ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อยู่ในก ากับของรัฐมนตรีกระทรวง อว. ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๔ เน่ืองจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเดิมเป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนมาเป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา๓๑ และมาตรา 

๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการ ถูกก าหนดให้อยู่ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังน้ัน 
จึงต้องก าหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



-๓- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๘ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัย
ค านึงถึง 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ   
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

-ไม่ได้แก้ไข- 

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 

หรือส านัก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได ้

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ 
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและ
การรวมหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนงานให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 
๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและ
การรวมหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนงานให้ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
๕ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๒๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง อว. ตามมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๔- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ และการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงานให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยัด 
งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ และการก าหนดอ านาจหน้าที่๖ ของ
แต่ละหน่วยงานให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยัด 
งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบัน อ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้   

การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้  
และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอ่ืนนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่ได้แก้ไข- 

                                                           
๖ แนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีใช้ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายในปัจจุบัน จะใช้ค าว่า “อ านาจหน้าท่ี” เนื่องจากค าว่า “หน้าท่ีและอ านาจ” ปกติไม่ใช้ในกฎหมาย เป็นเพียง

แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนว่าต้องมีหน้าที่ก่อนจึงจะมีอ านาจ ส่วนค าว่า “อ านาจและหน้าที่” เดิมก็ไม่ใช้แต่เริ่มมีปรากฏในระยะหลัง และจะเกิดปัญหาอื่นในการแยกแยะว่าเรื่องใดคืออ านาจ เรื่องใดคือ
หน้าที่ 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 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...ใช้ค าว่า “อ านาจ
หน้าท่ี” ตลอดทั้งพระราชบัญญัติ 

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



-๕- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวทิยาลยัไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน  และกฎหมายวา่ด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่มหาวิทยาลัยอาจจัดสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์
ให้กับพนักงานมหาวทิยาลัยไดต้ามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการ
คุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน๗ 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในมาตรา ๗  อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
แลกเปลี่ยนและจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่๘ ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา๙ 
และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่๑๐กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗  
อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยนและจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ใน

                                                           
๗ ข้อสังเกต: มีข้อเสนอแนะจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ตามบันทึกข้อความ ท่ี อว ๐๖๐๔.๑๖๑๑๑๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๔๐๖.๘/๒๐๕๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า ขอให้บัญญัติต่อท้ายร่างพระราชบัญญัติใน มาตรา ๑๓ ว่า “ทั้งนี้การคุ้มครอง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องไม่
น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” 

และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒, มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐, มาตรา ๑๓ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น ซึ่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติเห็นชอบ ให้มีการเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘ เรื่องเดิม, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๖ 
๙ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายก าหนด (ซึ่งอาจมีขึ้นในภายหน้า) ตามความในมาตรา ๒๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การท ากิจการเชิง

พาณิชย์ร่วมกับเอกชนตามกฎหมายอื่น เป็นต้น 
๑๐ บัญญัติข้อความนี้ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาแล้ว มหาวิทย าลัยมีอ านาจหน้าที่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของ

มาตรา ๗ แห่ง (ร่าง) พระราชบัญญัตินี้ 



-๖- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือผู้อุทิศให้ 
การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสั งหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระท าได้ เฉพาะ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ

ภายในอ านาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการ
นั้น 

(๓) ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ จัดกำร ใช้ และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยและที่รำชพัสดุตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุ 

(๔) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่าง
อ่ืนหรือเงินอ่ืนใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหาร
กองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๖) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน องค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือผู้อุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระท าได้ เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการ
ให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การนั้น๑๑  

(๓) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๔)  ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่าง
อ่ืนหรือเงินอ่ืนใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕)  จัดให้มีกองทุนหมุนเวียน๑๒ เพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดตั้ง การบริหารจัดการ การประเมินผลกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย๑๓ 

                                                           
๑๑ เพื่อให้มีความชัดเจนถึงอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ตลอดจนค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้อง

กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๕ ที่ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าตอบแทน ซึ่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  
๑๒ ด้วย มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดเงินท้ังปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิต้องน าส่งคลัง เว้นแต่กฎหมาย

ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้นจึงยกร่างพระราชบัญญัตินี้ ในมาตรา ๑๕ วรรคหก ก าหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ แต่อย่างไรก็
ตามเงินทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งถือเป็นเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย แม้ไม่ต้องน าส่งคลั งเป็นรายได้แผ่นดินก็ตาม แต่มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้เงินทั้งปวงที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ถือเป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งให้มีเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเท่านั้น นอกเหนือจากท่ีใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว มาตรา ๖๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้น าส่งคลัง
โดยมิชักช้า ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเงินท้ังปวงที่จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ไม่ต้องน าไปาากไว้ท่ีกระทรวงการคลังในระหว่างปงงบประมาณ 
แ ล ะ เพื่ อ มิ ให้ ก ระ ท ร ว งก ารค ลั ง เรี ย ก ให้ ม ห า วิ ท ย าลั ย น า เ งิน ดั งก ล่ า วส่ งค ลั ง ใน ก รณี ที่ ก ร ะ ท รว งก า รค ลั ง เห็ น ว่ าม ห าวิ ท ย าลั ย มี เ งิ น น อ ก งบ ป ระ ม าณ เกิ น ค วาม จ า เป็ น นั้ น 



-๗- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๗) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๘) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้า
เป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน 
ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๑๐)  จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

(๖)  ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน องค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

(๗)  ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๘)  กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้า
เป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน 
ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๙)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๑๐)  จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่ เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปง   
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือ

ทรัพย์สินอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(๑)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปง   
(๒)  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓)  เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
(๔)  ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือ

ทรัพย์สินอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งทุนหมุนเวียน เพื่อน ารายรับของมหาวิทยาลัยสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่ นดิน ทั้งนี้การจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นให้กระท าได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึง
จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๔ (๖) ของร่างพระราชบัญญัตินี้  

๑๓ ทั้งนี้ปัจจุบัน การขอจัดตั้ง การบริหาร การประเมิน การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรา ๑๔ (๖) ของร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเป็นการเฉพาะ จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดตั้ง การบริหารจัดการ การประเมินผลกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



-๘- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
หรือที่ดินของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามวรรคหนึ่ง (๑)  นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น

จ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และ
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 

การด าเนินการเพื่อให้เกิดเงินรายได้ตามวรรคหนึ่ง (๕) (๖) และ (๗) มิให้ถือว่าเป็นการร่วม
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กฎหมาย
อ่ืนก าหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

ระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามวรรคสาม 
จะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่
มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนกังานมหาวิทยาลัยด้วย 

 

(๕)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

(๖)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
หรือที่ดินของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

(๗)  รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามวรรคหนึ่ง (๑)  นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น

จ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และ
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 

การด าเนินการเพื่อให้เกิดเงินรายได้ตามวรรคหนึ่ง (๕) (๖) และ (๗) มิให้ถือว่าเป็นการร่วม
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน๑๔แต่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กฎหมาย
อ่ืนก าหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

ระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามวรรคสาม 
จะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน๑๕ 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่ วไปเพิ่มเติมให้แก่
มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

 
                                                           

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

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าวใน
กฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ 

๑๕ เรื่องเดียวกัน 



-๙- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมจี านวนไม่พอเพียงส าหรับค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลยั และคา่ภาระตา่ง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลยัไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ 
รัฐบาลพงึจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลยั 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ๑๖ กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่พอเพียงส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทนุทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้อง๑๗ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดย
การซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มำ
ด้วยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในบังคบักฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือ๑๘โดยการ
ซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วย
วิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง 
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง   

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๑๖ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นรายได้แผ่นดิน ตามความในมาตรา ๓๑ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่น ารายได้

ดังกล่าวส่งคลัง ตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงต้องเขียนยกเว้นมิให้น ารายได้ของมหาวิทยาลัยส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐด้วย 

๑๗ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้ “สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง
แท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

๑๘ ตัดค าว่า “ได้มา” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้
อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษานั้น” 



-๑๐- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัย
ในเร่ืองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนด
ไว้  แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

หมวด  ๒ 
การด าเนินการ 

 

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

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

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าจ านวนสอง
คนและจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน 

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

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
(๓)  อธิการบดี   
(๔)  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาบุคลากร 
(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสาม๑๙คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก 

(๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่๒๐คน เลือกจากคณาจารย์ประจ าจ านวนสามคน
และจากพนักงานมหาวิทยาลัย๒๑ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน 

                                                           
๑๙ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ

เห็นชอบให้ปรับลดจ านวนกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร จาก ๔ คน ให้เหลือ ๓ คน เนื่องจากมีรองอธิการบดีโดยต าแหน่งตาม ร่างพระราชบัญญัติใน มาตรา ๒๐ (๗) เป็นกรรมการอยู่แล้วส่วน
หนึ่ง 



-๑๑- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๗) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีตามค าเสนอแนะของอธิการบดี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจ านวน
หนึ่งคน   

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลยัไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลยั ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่
แทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(๗)  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีตามค าเสนอแนะของอธิการบดี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจ านวน
หนึ่งคน   

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่
แทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องไม่กระท า
กิจการใดที่มีประโยชน์ขัดแย้งกบักิจการของมหาวิทยาลยัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทนุตามปกติ 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
๒๐ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ

เห็นชอบให้เพิ่มจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า จาก ๓ คน เป็น ๔ คน เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งในจ านวน ๔ คน
ดังกล่าว ต้องเป็นคณาจารย์ประจ า ๓ คน และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ คน 

๒๑ ข้อสังเกต: มีข้อเสนอแนะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๔๐๖.๘/๒๐๕๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอให้แก้ไขจากค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้ใช้ค าว่า 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” ตามร่างพระราชบัญญัติเดิม 



-๑๒- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๐ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปง และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๒๐ (๕) (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสอง
ปง และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ

ใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) 
และ (๖) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๕) หรือ (๖) แทน 
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการสรรหาหรือเลือกใหม่ก็ได้  และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๑๓- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) หรือ 

(๖) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลยัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึน้ใหม่ ให้นายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยซึง่พน้
จากต าแหนง่ปฏบิัติหนา้ทีต่่อไปจนกวา่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยั
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม
มาตรา ๒๐ (๕) หรือ (๖) ขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ก ากับดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารวิชาการและ
กิจการนักศึกษา การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ ไปได้ 

(๓) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร 

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมี อ านาจหน้าที่  ก ากับดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

(๒)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู ้ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ ไปได้๒๒ 

(๓)  อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหลักสูตร 

(๔)  อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือการ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 

(๕)  อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดทั้งของมหาวิทยาลัย
                                                           

๒๒ ข้อสังเกต: หากระบุเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยสามารถออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งไว้โดยชัด และในอนาคตมีภารกิจหรือเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือค าสั่งเพิ่มเติม แต่มิได้บัญญัติเรื่องไว้ในกฎหมาย ก็จะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้ร่างในมาตรานี้ มีความกระชับ และมีประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายในอนาคต จึงใช้ค าว่า เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยแทน ท้ังนี้การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งดังกล่าวจ าต้องอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ และอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๔ 
ของร่างพระราชบัญญัตินี้ 



-๑๔- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๔) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือการ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 

(๕) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดทั้งของมหาวิทยาลัย
และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  รวมทั้งอนุมัติการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่ เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว 

(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุนหรือ

การร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘) รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการช าระหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๑๐) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ประธานและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  รวมทั้งอนุมัติการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖)  อนุมัติการจัดตั้ ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๗)  อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่ เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว 

(๘)  อนุมั ติ จั ดตั้ งกองทุ นหมุน เวียน เพื่ อกิจการต่ าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย๒๓ 

(๙)  อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๐)  อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุน

หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๘) รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับการช าระหนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๑๑)  พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๒)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ประธานและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๓)  ถอดถอนประธานสภาบุคลากร 
                                                           

๒๓ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้
เพิ่มข้อความ ในมาตรา ๒๔(๘) นี้ เพื่อระบุถึงอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ในมาตรา ๑๔(๕) ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 



-๑๕- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑๒)  ถอดถอนประธานสภาบุคลากร 
(๑๓)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๑๔)  รับรองรายงานประจ าปงของมหาวิทยาลยัและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด 

ๆ อันอยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๖)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๗) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นเกี่ยวกับกจิการของมหาวิทยาลัยที่มไิด้ระบุให้เปน็หน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 

(๑๔)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๑๕)  รับรองรายงานประจ าปงของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อ

ทราบ 
(๑๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด 

ๆ อันอยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๘)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน 
เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความ  
ตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น๒๔ 

(๑๙)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 

มาตรา    ๒๕     การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๒๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ในมาตรา ๑๔ (๒) กล่าวคือ การที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการได้นั้น ต้องน าอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริหาร 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อน ในฐานะที่สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแลการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถออกประกาศก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการต่าง ๆ ได้ 



-๑๖- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชมุและการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามมาตรา ๙ เป็นกรรมการ  และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

การประชุมและการด าเนนิงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา    ๒๘    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหรือให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหาร

กิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเว้นแต่กรณีที่อยู่

ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ่ืน 
(๔) พิจารณากลั่นกรองการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้ง

ของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งการ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลงหรือการยุบเลิกส่วนงานตาม
มาตรา ๙ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๖) พิจารณาการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันอ่ืนเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด 
ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๘) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่อธิการบดหีรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๗)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด 
ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่ งของป ระธานและกรรมการ ตลอดจนการป ระชุ มและวิ ธี ด า เนิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการแทนได้ 

มาตรา ๒๙ ให้มีสภาวิชาการ๒๕ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  

อ านาจหน้าที่๒๖ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
สภาวิชาการ๒๗ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการแทนได้ 
 

มาตรา ๓๐ ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือข้าราชการ โดยให้กรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานสภา
บุคลากร 

 
 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๒๕ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ

เห็นชอบให้ใช้ค าว่า “สภาวิชาการ” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐอื่นๆ ท่ีด าเนินการจัดตั้งในระหว่างปง พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 
๒๖ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ

เห็นชอบให้ตัด (๑) และ (๒) ของร่างพระราชบัญญัติในมาตรา ๒๙ ออก เพื่อให้สามารถก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการได้ครอบคลุม สะดวก และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

๒๗ เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๕ 



-๑๘- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภา
บุคลากร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ สภาบุคลากรมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการบริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัย 
 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๓)  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลยัหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ สภาบุคลากรมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑ ) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัย 
(๒)  ส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย๒๘ 
(๓)  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นต าแหน่งที่มีฐานะเป็นอธิบดี และ
รองอธิการบดีเป็นต าแหน่งที่มีฐานะเป็นรองอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายอื่น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๒๘ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.พ.อ.) จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา จัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาบุคลากร ซึ่งถือเป็นองค์กรผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าท่ีส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อให้การรักษาจริยธรรมบรรลุผลและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยในก า กับของรัฐอื่น ที่ก าหนดให้สภาบุคลากร หรือสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น มาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 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 



-๑๙- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 

รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕  

ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๕ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปง และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ 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 านวน

กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้น าความในวรรคสองมาใช้บงัคบักับผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดีและผูช้่วยอธิการบดีด้วยโดย

อนุโลม 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๓๕ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๒๐- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปง 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผูช้่วย
อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะให้มี
อ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ออกประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(๔) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๕)  บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะให้
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)-(๑๑) –ไม่มีการแก้ไข- 
 



-๒๑- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) บังคับบัญชา สั่งบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๗) ด าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๙) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๑๐)  เสนอรายงานประจ าปงเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(๑๑)  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้รอง
อธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็น
ผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๕ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้งรองอธิการบดีหรือมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีแล้ว  
แต่รองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 
 

 
 
 
ฯลฯ                                                             ฯลฯ 
 
 
 
 

 
ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 
 



-๒๒- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือ
ให้มีอ านาจและหนา้ที่อย่างใดให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ในขณะรักษาการแทนด้วย 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือ
ให้มีอ านาจหน้าที่ อย่างใดให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในขณะรักษาการแทนด้วย 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเปน็ผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนัน้ตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตอาจให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
คณะหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจและหนา้ที่ วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ                                                             ฯลฯ 
 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจหน้าที่ วาระการ

ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๐ ในคณะหรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญา ให้มี
คณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย และจะให้มี
รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้ งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีนั้นให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๒๓- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา  ๔๑ คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปง 

ผู้ช่วยคณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้น ใดหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๔๒ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ ์วิธีการได้มา อ านาจและหนา้ที่ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหนง่ของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนนิงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ                                                             ฯลฯ 
 
องค์ประกอบ จ านวน คณุสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาอ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ ในสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือรอง
หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือจะมีทั้งรองผู้อ านวยการและ

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๒๔- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม
จ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วน
งานนั้นมอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดย
ค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 

ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปง และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตาม
วรรคหนึ่งนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานตามวรรค
หนึ่งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 

เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่งด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เปน็ไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๔๔ ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๔๓ ต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปง
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปง 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน 
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้น ใดหรือเทียบ เท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๒๕- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๕ ในสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบันหรือส านักอาจมีคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ประกอบด้วยผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานนั้นเป็นประธาน 
และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ                                                             ฯลฯ 
 
 
 
องค์ประกอบ จ านวน คณุสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาอ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก  ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย หรือส านักงาน
วิทยาเขต อาจให้มีผู้อ านวยการส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของส่วนงานนั้น 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการส านักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๔๗ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้วให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้อีกเพียง
หนึ่งต าแหน่ง 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๒๖- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๔๘ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบ
อ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือก าหนดให้ผู้
ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจ
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในค าสั่งมอบอ านาจ 

ฯลฯ                                                             ฯลฯ 
 

 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือก าหนดให้

ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือ
ผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในค าสั่งมอบอ านาจ 

หมวด  ๓ 
การบริหารงานบุคคล 

 

มาตรา ๔๙ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา ๖๕ 
(๒) ต าแหน่งประเภทบริหาร  
(๓)  ต าแหน่งประเภทสนับสนุน  
(๔)  ต าแหน่งประเภทอื่น 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ได้แก่ต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้ตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยอาจให้มีลูกจ้างเพื่อ

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

 

มาตรา ๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดต าแหน่ง ระบบการ
จ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อน
ต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การ



-๒๗- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล๒๙ 

การออกข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจ
โดยได้รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย๓๐ 

มาตรา ๕๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีอ านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีอ านาจ
หน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๕๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธาน
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ท าหน้าที่พิจารณาการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา  ๕๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ประธาน
และกรรมการ๓๑ 

จ านวน คุณสมบัติ๓๒ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

มาตรา ๕๓  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

                                                           
๒๙ เพิ่มเติมความในวรรคสองของ มาตรา ๕๐ เพื่อขยายความค าว่า “การบริหารงานบุคคล” ในมาตรา ๕๐ ของร่างพระราชบัญญัตินี้ให้มีความชัดเจน ว่าหมายถึงเรื่องใดบ้าง โดยเทียบเคียงกับความใน

มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๐ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้

เพิ่มข้อความในวรรคสาม ของมาตรา ๕๐ ในร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้

การก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ กระท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัว และสะดวกในการบริหารงาน 
๓๒ เรื่องเดียวกัน 



-๒๘- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุใด ๆ หรือเห็นว่า

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตน 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้

อธิการบดีสั่งการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการ

พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

(๑)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
(๒)  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุใด ๆ หรือเห็นว่า

ผู้บังคับบัญชาใช้ อ านาจหน้าที่ ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตน 

(๓)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้

อธิการบดีสั่งการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการ

พ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชมุและวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ 
และความรับผิดทางละเมิด ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 
คือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือนิติ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่ง
ผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเก่ียวกับวินัย จรรยาบรรณ 
และความรับผิดทางละเมิด ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เท่าที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

 



-๒๙- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวด  ๔ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 

มาตรา ๕๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรา ๕๕ ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่
เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน๓๓ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัด ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง และการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 

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

การประเมินผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๕๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

มาตรา ๕๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีการบันทึกรายการทางบัญชี ด้านการ
รับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควรตาม

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๓๓ เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า “การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมิน

คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 



-๓๐- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็น
ประจ า   

การบันทึกรายการทางบัญชีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มาตรา ๕๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปงบัญชี 

วันเร่ิมและวันสิ้นปงบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๖๐ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้
ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรอบปงบัญชี 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๖๑ ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีอ านาจตรวจสอบสรรพเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชีที่ เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสอบถาม
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชีที่
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๖๒ ให้ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปงบัญชีเพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตร ี

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปงของปงที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ 
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปง
ที่ล่วงมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปงบัญชี 

 

มาตรา ๖๒   ให้ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปงบัญชี เพื่อให้๓๔สภามหาวิทยาลัย
เสนอต่อรัฐมนตร ี

ฯลฯ                                                            ฯลฯ 

                                                           
๓๔ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ข้อความว่า “เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี”  



-๓๑- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวด  ๖ 
การก ากับดูแล 

 

มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ ก ากับและดูแลโดยทั่ วไปซึ่ งกิจการของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่ งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมอี านาจหน้าที่ ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย๓๕ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่ องที่ มหาวิทยาลั ยจะต้ องเสนอไปยั งคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

-ไม่มีการแก้ไข- 

หมวด  ๗ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

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

-ไม่มกีารแก้ไข- 

                                                           
๓๕ หมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติการควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว กล่าวคือ ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินกิจการของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง อว. ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตร ฐานการ
อุดมศึกษาอย่างร้อยแรง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึก ษา แล้วแต่กรณี แจ้งสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ ด าเนินการล่าช้า เกินสมควร หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและ
ความเห็นชอบของคระกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยช้ีขาด สั่งให้กระท าการ ยับยั้ง หรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ 



-๓๒- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้โดยท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและ
พ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๖๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  
เป็นอาจารย์พิเศษได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๖๙ บุคคลใดได้ รับพระกรุณ าโปรด เกล้ าฯ แต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๖๕ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว
เป็นค าน าหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๓๓- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ใช้อักษรย่อ ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่

เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๘ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

มาตรา ๗๐ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาที่มี
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่าง
ประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด รวมทั้งการใช้
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๓๔- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๗๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ
สองได้ 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๗๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรส าหรับ
สาขาวิชาใดก็ได้ ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังจากที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโทแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังจากที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่นออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๗๕ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ า
ต าแหน่งคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

-ไม่มีการแก้ไข- 



-๓๕- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง จะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไข
อย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่
มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๖ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยได้โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้เครื่องหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย๓๖ 

มาตรา ๗๗ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแต่งกาย
นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีการแก้ไข- 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่
เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือมีต าแหน่ง
ใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมี
วิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๓๖ ตัดข้อความค าว่า “ตรา” และ “สัญลักษณ์” ออก เพื่อให้ค าว่า “เครื่องหมาย” ดังกล่าว หมายความรวมถึง ตรา หรือ สัญลักษณ์ หรอืภาพถ่ายของมหาวิทยาลยั โดยรายละเอียดนั้น จะไปปรากฏใน

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเพื่อให้ “เครื่องหมาย” ของมหาวิทยาลัยตามร่างพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบญัญัตเิครื่องหมายราชการ พุทธศกัราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๒๑) ฉบับลงวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



-๓๖- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๗๙ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปง หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน

งานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม 

หรือท าเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยา่าาืนตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่

กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

บทเฉพาะกาล  
มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเป็นของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และ
รายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มา
เป็นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

คดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และด าเนินกระบวนพิจารณา
ไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้รับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้๓๗ 

                                                           
๓๗ เพิ่มความในวรรคสอง ของมาตรา ๘๐ เพื่อให้บรรดาคดีและผู้รับมอบอ านาจเดิมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ (นิติบุคคลเดิม) มาเป็น

บรรดาคดีและผู้รับมอบอ านาจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... (นิติบุคคลใหม่) 



-๓๗- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น๓๘ 

มาตรา ๘๑ ให้ส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติ
และจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตาม
มาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานภายในส่วนงาน๓๙ ที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของ
มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๒ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจหรือ
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอื่น 

 

-ไม่มกีารแก้ไข- 

มาตรา ๘๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก 
หรือหัวหน้าส่วนราชการภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
จัดตั้งขึ้น อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๓๘ เพิ่มความในวรรคสาม ของมาตรา ๘๐ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นิติบุคคลใหม่) ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...สามารถสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามค า

พิพากษาของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นิติบุคคลเดิม) ได้ 
๓๙ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้

เพิ่มเติมข้อความ “หรือหน่วยงานภายในส่วนงาน” เพื่อให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานย่อยภายของส่วนงานภายในท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 



-๓๘- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคับ และเมื่อครบก าหนดเวลาเก้าสิบวันแล้วไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก หรือรองหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๘๔ การนับวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามมาตรา ๓๔ และหัวหน้าส่วน

งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๘๕ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการของส่วนงานภายในซึ่งมีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้คงด ารงต าแหน่งต่อไป 
แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลา

มาตรา ๘๕ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการของส่วนงานภายในซึ่งมีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้คงด ารงต าแหน่งต่อไป 
แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลา



-๓๙- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เช่นว่านั้น 
กรณีข้าราชการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคแรก การปฏิบัติงาน การได้รับเงินเดือนและ

สิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เช่นว่านั้น 
ข้าราชการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง

อ่ืนที่เทียบเท่าที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด๔๐ 

 
มาตรา ๘๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามมาตรา ๒๙ ให้ผู้

ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๒ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ท าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายวิชาการตาม
มาตรา ๒๙ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการ๔๑ตามมาตรา ๒๙ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๒ หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ท าหน้าที่สภา
วิชาการ๔๒จนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของสภาวิชาการตามมาตรา ๒๙ ให้น า
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๘๗ ให้คณ ะกรรมการประจ าคณ ะ คณ ะกรรมการประจ าวิทยาลั ย 
คณะกรรมการประจ าส านักหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน
ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภา
อาจารย์ และคณะกรรมการอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท า
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือได้มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๒๖ 
และมาตรา ๓๐ 

-ไม่มีการแก้ไข- 

                                                           
๔๐ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงที่ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ซึ่ง ต้องกลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นที่

เทียบเท่า ตามที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว ้
๔๑ เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๕ 
๔๒ เรื่องเดียวกัน 



-๔๐- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต่งตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท า
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีจะมีมติหรือค าสั่งเป็น
อย่างอื่น แล้วแต่กรณี 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแต่งตั้ง
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๕ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

-ไม่มีการแก้ไข- 

มาตรา ๘๙ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะ
ข้าราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
พนักงานของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และ
พนักงานตามวรรคหนึ่งให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการและให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ และพนักงานตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืน ๆ ผ่านมหาวิทยาลัยโดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ

มาตรา ๘๙ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้าง และพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะข้าราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ลูกจ้างหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามวรรคหนึ่งที่ เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืน ๆ จากงบประมาณแผ่นดิน  ให้ถือว่า
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืน ๆ ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินงบ
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วน



-๔๑- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับ แล้วแต่
กรณี 

สิทธิในการเลื่อนระดับชั้นของลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการและระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่งต าแหน่ง
ใดว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้น
และให้โอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็น
ของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอ่ืน หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง 

 

ราชการ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
สิทธิในการเลื่อนระดับชั้นของลูกจ้างประจ า๔๓ของส่วนราชการหรือพนักงานตามวรรค

หนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการและระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานตามวรรคหนึ่งต าแหน่งใดว่างลงไม่ว่า
จะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่ เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของ
มหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการและพนักงานตามวรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม๔๔ กฎหมายว่า
ด้วยการอุดมศึกษา๔๕ และกฎหมายอ่ืน หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง 

 
                                                           

๔๓ เนื่องจากลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ไม่สามารถโอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้เหมือนข้าราชการ ที่โอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้การเลื่อน
ระดับของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

๔๔ เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง ตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๔๕ เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามที่มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดไว ้



-๔๒- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ 
หรือมีกรณีที่ ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การด าเนินการในส่วนที่ ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย๔๖ 

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ที่สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือต่ออธิการบดี 
และเมื่อยื่นแล้วจะถอนมิได้ 

หากมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อไป 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บรรจุบุคคลนั้นเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การที่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานนั้น มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปในขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ กรณีที่บุคคลแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่มหาวิทยาลัยเกินขอบเขตของ
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ที่สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือต่ออธิการบดี 
และเมื่อยื่นแล้วจะถอนมิได้ 

หากมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น๔๗ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บรรจุบุคคลนั้นเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การจัดสรรเงินค่าจ้างและเงินอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติ
นี้ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการให้เป็นไปในขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ กรณีที่
บุคคลแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่
มหาวิทยาลัยเกินขอบเขตของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ การจัดล าดับพนักงานตามขอบเขต
ของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

บุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่เกินขอบเขตของงบประมาณที่
รัฐบาลจัดสรรให้ตามวรรคสาม ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามขอบเขตงบประมาณที่

                                                           
๔๖ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ

เห็นชอบให้ปรับแก้ข้อความในวรรคนี้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา ๙๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐฉบับล่าสุด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๔๗ ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ที่เป็นข้าราชการ ท่ีไม่ได้โอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็จะยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการนั้นๆ อาทิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 



-๔๓- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายหลังระยะเวลาตามวรรคสามแต่ไม่เกินสามปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก าหนด แต่
ในกรณีที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเมื่อครบก าหนดเวลา
สามปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคคลนั้นผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว และการรับ
บุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบ
อัตราก าลังและงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาและการรับให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รัฐบาลจัดสรรให้ในปงงบประมาณถัดไป จนกว่าจะครบจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
เปลี่ยนสถานภาพ๔๘ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังระยะเวลาตามวรรคสามแต่ไม่เกินสามปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก าหนด แต่
ในกรณีที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเมื่อเกินก าหนดเวลา
สามปงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคคลนั้นผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว และการรับ
บุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบ
อัตราก าลังและงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาและการรับให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

มาตรา ๙๑ ผู้ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรา 
๙๐ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่
ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๙๒ การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๓ 
และมาตรา ๙๐ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการแล้วแต่กรณี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   

 

-ไม่ได้แก้ไข- 

                                                           
๔๘ มาตรา ๙๐ วรรคสี่ บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันส าหรับข้าราชการที่โอนย้ายมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่อัตราและค่าใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปงงบประมาณนั้น ให้

ได้รับค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับในปงงบประมาณถัดไปจนครบจ านวนคนที่โอนย้ายมาบรรจุ 



-๔๔- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วย
ความสมัครใจ 

มาตรา ๙๓ ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ 
หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ
ตามพระราชบัญญั ตินี้  และให้ผู้ ด ารงต าแหน่งดังกล่ าวคงด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๙๔ สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๙ หรือที่
เปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๐ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมาหรือเปลี่ยน
สถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-ไม่ได้แก้ไข- 

มาตรา ๙๕ การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปงนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

-ไม่ได้แก้ไข- 



-๔๕- 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  .... 
ที่คณะกรรมการด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
วรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 


