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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยนครพนม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนครพนม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนครพนม
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔ ใหรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิ ท ยาเขตนครพนมของมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ตามกฎหมายว า ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนมและ
วิทยาลัยการอาชีพนาหวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยนครพนม
ตามพระราชบัญญัตินี้
มหาวิทยาลัยนครพนมเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการที่ใหความรูและความชํานาญในการปฏิบัติ
กับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา และสงเสริมงานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนา
องคความรู สรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญาเพื่อพัฒนาสังคม
ใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ มีสวนรวมกับสังคมในการทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
สืบสาน และสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และหลักในการใหโอกาสทางการศึกษา
แกประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดลอม
มาตรา ๗ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ ใหกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้
(๑) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รูจักคิดอยางมีเหตุผล
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝเรียนรู
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(๒) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา
(๓) สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และนําความรูนั้นไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประเทศและภูมิภาคใกลเคียง โดยเนนการวิจัย การประยุกตและการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเขากับ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน
(๔) สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
(๕) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นําทางเลือกที่ดีแกชุมชนและ
สังคม
(๖) ทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
(๗) สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบัน
และหนวยงานอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๘) จัดการศึกษา โดยเนนประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกลเคียง
เปนสําคัญ
(๙) รวมพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการและเสริมสราง
องคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนา
อยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
(๑๐) จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผูใด ดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง เพื่อจายคาธรรมเนียม
การศึกษาตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยมิได
การสงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย และหลักเกณฑการพิจารณา
วานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
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(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) คณะ
(๓) สถาบัน
(๔) สํานัก
(๕) วิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย อาจให มี ห น ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๖ เปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได
สํานักงานอธิการบดี อาจแบงสวนราชการเปนกอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง
คณะ อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิชา กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบง
สวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก
มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก คณะ สถาบัน
สํานัก วิทยาลัย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปนกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กอง หรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา หรือกอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก ใหทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูงเขาสมทบ
ในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาสมทบนั้นได
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การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือ
ใชประโยชน
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อใชใน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของที่ดําเนินการ
โดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยไดจากการให หรือซื้อดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในมาตรา ๖
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ ตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๕ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ และผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม
จํานวนสองคน
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับ
แตงตั้ง หรือไดรับเลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด
และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วางอยู
ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)
พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว
มาตรา ๑๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย
อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

(๒) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับ
และประกาศสําหรับสวนราชการนั้นก็ได
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙
รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(๕) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
(๖) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) อธิการบดี ศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ
(๘) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๙
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
(๑๑) วางระเบียบและออกขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได และ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๑๒) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๔) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) ประธานซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรเอกชน และคณาจารย
ของมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานและกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่นแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น โดยคําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผน และเปาหมายการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๖
ตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชน
เพื่อสนองตอความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง
(๓) ประสาน สงเสริมความรวมมือ และชวยเหลือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและองคกร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
(๔) ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวยประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
ซึ่งมาจากคณาจารยของมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตอสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาดานวิชาการแกสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอน การรวม และการยกเลิกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ตอสภามหาวิทยาลัย
(๔) สงเสริมการเรียนรูรวมกันของคณาจารย ผูชํานาญการ และผูทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง
(๕) เสนอแนะนโยบายการวิจัยและสงเสริมการวิจัย
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการ
ของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามวรรคหนึ่ง
ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตออธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) หาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได
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มาตรา ๒๖ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมของคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๒๗
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๗ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี เมื่อครบ
สองปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินผลตามวรรคสอง และถาสภามหาวิทยาลัยมีมติใหพน
จากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู
ใหอธิการบดีพนจากตําแหนง
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มาตรา ๒๘ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
หรือองคกรวิชาชีพชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณดานการบริหารอื่น
ไมนอยกวาสี่ป
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณดานการบริหารอืน่
หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี อาจแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
แตตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี แลวแตกรณี
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปน
ผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ เปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
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(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
(๕) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๖) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพิเศษ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการสงเสริม
กิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในคณะหนึ่ง ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและจะใหมี
รองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทําหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
รองคณบดี อาจแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได แตตองมีจํานวนไมเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนรองคณบดีที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระมิได และใหนําความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงคณบดี
กอนครบวาระโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
ใหนํามาตรา ๓๐ มาใชบังคับแกการรักษาราชการแทนคณบดีโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ คณบดีและรองคณบดีตอ งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นไมนอยกวาสองป
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นไมนอยกวาสี่ป
(๓) ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ ในคณะหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดีเปนประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําในคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๖) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
(๗) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
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มาตรา ๓๖ ในแตละสถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน สํานัก วิทยาลัย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และจะใหมีรองผูอํานวยการ หรือรองหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได
การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนง
รองของตําแหนงดังกลาว และการรักษาราชการแทน ใหนําความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม
วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับโดยอนุโลม
คุณสมบัติของผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ในแตละสถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณี คณะหนึ่ง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนอํานาจหนาที่ และการประชุมของคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก
วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน
สํานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือแบงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาในคณะ ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
และจะใหมีรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาคนหนึ่ง
หรือหลายคน เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามอบหมายก็ได
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หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา รวมทั้ง
ผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว ใหแตงตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดทําการสอน
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไมนอยกวาสามป
การแตงตั้งหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชามีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
มิได
เมื่อหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาพนจาก
ตําแหนง ใหผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวพนจากตําแหนงดวย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหอธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งผูรักษาราชการแทนได
มาตรา ๓๙ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนง
ในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง จะรักษาราชการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัยและภาควิชา
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามในเรื่อง
การมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ
หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได
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ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงอื่นในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๔๑ หรือผูรักษาราชการแทนตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใด
เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทน ทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย แลวแตกรณี
หมวด ๓
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๔๓ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๔๔ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัยจากผูที่มิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไป
โดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
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มาตรา ๔๖ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัย เปนรองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะ
ไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชว ยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด ๔
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๘
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญามีสามชั้น คือ
เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต
เรียกวา มหาบัณฑิต
เรียกวา บัณฑิต

ใชอักษรยอ ด.
ใชอักษรยอ ม.
ใชอักษรยอ บ.
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มาตรา ๔๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๕๑ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร สําหรับสาขาวิชาใดก็ได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจําหรือผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้นมิได
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใช
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา
โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๖ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวย
ประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช
หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ
ลูกจาง และอัตรากําลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
วิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัย
เทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนมและวิทยาลัย
การอาชีพนาหวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มาเปนของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนอาคารที่วาการอําเภอเมืองนครพนมหลังเกา และอาคารศาลาประชาคม อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี
ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการดังกลาวยังคง
ดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไปจนกวาจะไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาราชการในตําแหนงอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งอธิการบดี ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๐ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตามกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
และวิทยาลัยการอาชีพนาหวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือ
ผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาว ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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เมื่อผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง ใหผูดํารงตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงดังกลาว
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนงดวย
ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการภายในของคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกฎหมาย
วาดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ดํารงตําแหนงตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๑ ในระหวางที่ยังมิไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผูวาราชการจังหวัดนครพนม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนมและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครพนม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูอํานวยการวิทยาลัย
เทคนิคนครพนม ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาหวา และผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนเกาคน โดยแตงตั้งจากบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมนอยกวา
สามคน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนหนึ่ง
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
จนกวา จะมีส ภามหาวิ ทยาลั ยตามพระราชบั ญญั ตินี้ ซึ่ง ตอ งไมเกิ นหนึ่ง รอ ยแปดสิบ วัน นับ แต วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๒ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยของสถานศึกษา
ตามมาตรา ๕๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
หรืออาจารย ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถานศึกษาตามมาตรา ๕๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เปนอาจารยพิเศษตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง
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มาตรา ๖๓ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และวิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และใหวิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
และวิทยาลัยการอาชีพนาหวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกหนวยงานนั้นตามพระราชบัญญัตินี้
ใหสภามหาวิทยาลัยประเมินหนวยงานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นวาควรรวม
หรือยุบเลิกหนวยงานใด ใหดําเนินการออกกฎกระทรวงใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด ขอบังคับ หรือกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เฉพาะที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม และกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฉพาะที่เกี่ยวกับ
วิทยาเขตนครพนม ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัย
เทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนมและวิทยาลัย
การอาชีพนาหวา และของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด ขอบังคับ หรือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล เพื่อใหดําเนินกิจการได
โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา สมควรรวมสถานศึกษาบางแหงและบางสวนของสถานศึกษา
ที่ตั้งอยูในทองที่จังหวัดนครพนม มาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี
วัตถุประสงคในการสรางองคความรู สรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญา
เพื่อพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ มีพันธกิจตอสังคมในการจัดการศึกษาและใหบริการทางวิชาการ
สนับสนุน สงเสริม ปกปองจริยธรรมและเสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ปจเจกบุคคล และกลุมคนในสังคม
รวมทั้งมีสวนรวมกับสังคมในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน และสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ
และหลักในการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

