พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพยสนิ ซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซงึ่ มหาวิทยาลัยปกครอง
ดูแล หรือใชประโยชน
(๔) รายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ
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ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ทัง้ ที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
รายไดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเบีย้ ปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ เวนแตเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ
ทรัพยสนิ หรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ”
มาตรา ๔ ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๑๐ ทวิ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผอู ุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัย ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๑๒ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผูด ํารงตําแหนงคณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดาํ รงตําแหนงคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาํ นวนไมเกินสิบคน ซึ่งจะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๖) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือก
จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ วิธกี ารไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ (๓) ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี
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ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอาํ นวยการสถาบัน ผูอาํ นวยการสํานัก ผูอ ํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทาคณะเปนผูเลือก สวนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒
(๔) ใหคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปนผูเลือก
คุณสมบัติของผูรับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธกี ารเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
วรรคหนึง่ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย"
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๑๙ อธิการบดีนนั้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูซงึ่ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งใหมอีกก็ไดแตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพน จากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง
(๔) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ถูกใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถกู สอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
รองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๐ และตองเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งจากบุคคลผูมคี ุณสมบัติตามมาตรา ๒๐
และตองเปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เมื่ออธิการบดีพน จากตําแหนง ใหรองอธิการบดี และผูช วยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๐ อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(๑) ไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๒) ไดปริญญาชั้นหนึง่ ชัน้ ใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวรวมเปนเวลา
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ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป"
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๒๕ คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึง่ หรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง"
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๔๓ ผูที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ ใหมสี ิทธิใชตําแหนงดังกลาวเปนคํานําหนานามได
ตลอดไป โดยใชอักษรยอ ดังนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) "
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๕๑ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสทิ ธิที่จะใชหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือตําแหนงของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมีสิทธิ
ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอืน่ เชื่อวาตนมีสทิ ธิทจี่ ะใชหรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนัน้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"
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มาตรา ๑๐ บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบงั คับแกบรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมา
โดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวา การทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
มหาวิทยาลัยสามารถนํารายไดของมหาวิทยาลัยไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยได โดยไมตอ งนําสงเปน
รายไดแผนดินและใหมหาวิทยาลัยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมีผูอทุ ิศให หรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยโดยไมถือเปนที่ราชพัสดุ เพื่อความคลองตัวในการบริหารกิจการ
ของมหาวิทยาลัยและการจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยหรือทีม่ หาวิทยาลัยปกครอง
ดูแล หรือใชประโยชน และสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูดาํ รงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชว ยอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี
เพื่อใหสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดกวางขวางยิง่ ขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ฉบับกฤษฎีกา
เลม ๑๑๕

ตอนที่ ๖ ก

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ หนา ๒๖-๓๑

- ๖ ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

