พระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2509
-------------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2509
เป็ นปี ที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาร่ างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
พ.ศ.2509”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 (1) ในพระราชบัญญัติน้ ี
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของสถาบันที่มีคณะ สานักหรื อหน่วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยูใ่ นเขตนั้นตามที่สภา
สถาบันกาหนด
มาตรา 4 (2) ให้รัฐมนตรี วา่ การทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้
มีอานาจออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
(1) (2)
มาตรา 3 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 3
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หมวด 1
บททัว่ ไป
มาตรา 5 ให้จดั ตั้งสถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้นเรี ยกว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ”
มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการบริ หารและการพัฒนา ทาการวิจยั ส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง
มาตรา 6 (3) ให้สถาบันเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 7 (4) สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
( 1 ) สานักงานอธิการบดี
( 2 ) สานักงานวิทยาเขต
( 3 ) คณะ
( 4 ) สานัก
สถาบันอาจให้มีส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา 5 เป็ นส่วนราชการในสถาบันอีกได้
สานักงานอธิการบดี และสานักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็ นกอง หรื อส่วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
คณะ สานัก และส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบ่งส่วน
ราชการเป็ นสานักงานเลขานุการ ภาควิชา กอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรื อกอง
สานักงานเลขานุการ กอง และส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง อาจ
แบ่งส่วนราชการเป็ นงานหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
มาตรา 8 (5) ยกเลิก
(3) (4)

มาตรา 6 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 4
(5)
มาตรา 8 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
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มาตรา 9 (6) การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต คณะ สานัก หรื อส่วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 10 (7) การแบ่งส่วนราชการเป็ นสานักงานเลขานุการ ภาควิชา และกอง หรื อส่วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรื อกองให้ทาเป็ นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา 11 ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามมาตรา 5 สถาบันจะรับบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อ
สถาบันวิชาการชั้นสูงอื่นเข้าสมทบในสถาบันก็ได้ และให้มีอานาจให้ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผสู้ าเร็ จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันชั้นสูงนั้น ๆ ได้
การรับบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในสถาบัน ตลอดจน
การกาหนดให้มีคณะกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หารในความควบคุมของสภาสถาบันให้ตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 12 (8) นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้ดงั นี้
( 1 ) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริ การต่าง ๆ ของสถาบัน
( 2 ) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผอู้ ุทิศให้แก่สถาบัน
( 3 ) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุซ่ ึงสถาบันปกครอง ดูแล หรื อใช้
ประโยชน์
( 4 ) รายได้หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุ งรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถาบัน ทั้งที่เป็ นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็ นทรัพย์สินอื่น
รายได้ของสถาบันรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ไม่เป็ นรายได้ที่ตอ้ งนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ เว้นแต่เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิด
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรื อสัญญาจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ

(6) (7)

มาตรา 9 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 6
(8)
มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
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มาตรา 12 ทวิ (9) บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผอู้ ุทิศให้ หรื อได้มาโดย
การซื้อหรื อแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบัน ไม่ถือเป็ นที่ราชพัสดุ และให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ
สถาบัน
มาตรา 13 (10) บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 5
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผอู้ ุทิศให้แก่สถาบันจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผอู้ ุทิศให้กาหนดไว้
และต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา 14 (11) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
( 1 ) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
( 2 ) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์
( 3 ) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่ คน ซึ่งเลือกจากผูด้ ารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผูอ้ านวยการสานัก หรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
( 4 ) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาในสถาบันซึ่งได้
ทาการสอนในสถาบันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี และมิใช่ผดู้ ารงตาแหน่งตาม (3)
( 5 ) กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิจานวนแปดคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ให้สถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันตาม (3) เป็ น
เลขานุการสภาสถาบันโดยคาแนะนาของอธิการบดี
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ คลอดจนคุณสมบัติของผูร้ ับเลือกและผูเ้ ลือก และวิธีการเลือก
กรรมการสภาสถาบันตาม (3) และ (4) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
(9)

มาตรา 12 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 มาตรา 8
(10)
มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 มาตรา 9
(11)
มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
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มาตรา 15 (12) นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5)
มีวาระการดารงตาแหน่งสามปี แต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรื ออาจได้รับเลือกใหม่
อีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็ น
นายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ
( 4 ) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
ในกรณี ที่นายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5)
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื อได้มีการเลือกผู้
ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผซู้ ่ ึ งได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรื อได้รับเลือกอยูใ่ น
ตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึงตนแทน
ในกรณี ที่นายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยงั มิได้
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
ยังมิได้เลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันซึ่ง
พ้นจากตาแหน่งปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภา
สถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อได้มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้น
ใหม่แล้ว
ในกรณี ที่กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระไม่เกินเก้าสิ บวัน สภาสถาบันจะไม่ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรื อ
เลือกกรรมการสภาสถาบันขึ้นแทนตาแหน่งที่วา่ งก็ได้

(12)

มาตรา 15 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 มาตรา 10
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หมวด 2
การดาเนินงาน
มาตรา 16 (13) สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทัว่ ไปของสถาบัน
และโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
( 1 ) วางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน
( 2 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหา
วิทยาลัยกาหนด
( 3 ) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และ
การทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
(4) อนุมตั ิให้ปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ สานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย
สานัก หน่วยงาน หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
( 6 ) เสนอการแต่งตั้งและการให้พน้ จากตาแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
( 7 ) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอ้ านวยการสานัก และรองผูอ้ านวยการสานัก หรื อหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
( 8 ) วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
( 9 ) กาหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็ นวิทยาเขต
( 10 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั ิในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันซึ่ง
มิได้ระบุให้เป็ นหน้าที่ของผูห้ นึ่งผูใ้ ดโดยเฉพาะ
มาตรา 17 ให้นายกสภาสถาบันเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมสภาสถาบัน ถ้ากรรมการสภาสถาบัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปร้องขอให้สภาสถาบันประชุมเพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
ก็ให้นายกสภา
สถาบันเรี ยกประชุม
(13)

มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
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ในการประชุมต้องมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้นายกสภาสถาบันเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสภาสถาบันไม่อาจมาประชุมได้
ให้รองนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ซ่ ึงนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้มาประชุมเป็ นประธานในที่
ประชุม
ถ้านายกสภาสถาบันไม่อาจมาประชุมได้ และไม่ได้มอบหมายให้ผใู้ ดมาประชุม ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
มาตรา 18 การลงมติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 19 (14) ให้มีอธิการบดีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการบริ หารงานของ
สถาบัน
และอาจมีรองอธิการบดีหรื อผูช้ ่วยอธิการบดี
หรื อมีท้ งั รองอธิการบดีและผูช้ ่วย
อธิการบดีตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้
อธิการบดีน้ นั จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาสถาบันจาก
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา 20
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งสามปี และจะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคสาม อธิการบดีพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ถูกลงโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง
( 4 ) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
( 5 ) ถูกให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรื อมัวหมอง ในกรณี ที่ถกู สอบสวนทางวินยั
อย่างร้ายแรง
( 6 ) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน
(14)

มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
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รองอธิการบดี
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากบุคคลผูม้ ี
คุณสมบัติตามมาตรา 20 และต้องเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน
ผูช้ ่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา 20 และต้องเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน และให้อธิการบดีมีอานาจถอดถอนผูช้ ่วยอธิการบดีดว้ ย
เมื่ออธิการบดีพน้ จากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดีพน้ จากตาแหน่งด้วย
มาตรา 20 (15) อธิการบดี รองอธิการบดี และผูช้ ่วยอธิการบดีตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังนี้
( 1 ) ได้ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าจากสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภาสถาบัน
รับรองวิทยฐานะ หรื อ
( 2 ) ได้ปริ ญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรื อเทียบเท่าจากสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภา
สถาบันรับรองวิทยะฐานะ
และได้ทาการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ในสถาบันหรื อสถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ หรื อเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้ว
รวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปี
มาตรา 21 การปฏิบตั ิราชการของรองอธิการบดีให้เป็ นไปตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ในกรณี ที่ตาแหน่งอธิการบดีวา่ งลงหรื ออธิการบดีไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองอธิการ
บดีเป็ นผูร้ ักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็ น
ผูร้ ักษาการแทน ถ้าอธิการบดีไม่ได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูง เป็ นผูร้ ักษาการแทน
ในกรณี ตามวรรคสองถ้าตาแหน่งรองอธิการบดีวา่ งลง หรื อรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันกาหนดกรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่งคนหนึ่งคนใดเป็ นผูร้ ักษาการ
แทน
มาตรา 22 (16) เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาให้ถือว่าอธิการบดีเป็ นอธิบดี รอง
อธิการบดีเป็ นรองอธิบดี และผูช้ ่วยอธิการบดีเป็ นผูช้ ่วยอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น
มาตรา 22 ทวิ (17) ให้มีสภาคณาจารย์ประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณาจารย์ประจาของ
สถาบันเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจาของสถาบัน
(15)
มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 มาตรา 12
(16)
มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
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สภาคณาจารย์ มีหน้าที่ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี
และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง วาระการ
ดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงาน
ของสภาคณาจารย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 22 ตรี (18) ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีสานักงานวิทยาเขตโดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง
ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้น และจะให้มีผชู้ ่วย
อธิการบดีคนหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
การจัดระบบบริ หารและการดาเนินงานในวิทยาเขตให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 23 (19) ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ
และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได้
ในสานักหนึ่ง ให้มีผอู้ านวยการสานักเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของสานัก
และจะให้มีรองผูอ้ านวยการสานักตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่ผอู้ านวยการสานักมอบหมายก็ได้
การแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี ผูอ้ านวยการสานัก และรองผูอ้ านวยการสานัก หรื อ
หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
สภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา 20 และต้องเป็ นข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบัน
ให้คณบดี รองคณบดี ผูอ้ านวยการสานัก และรองผูอ้ านวยการสานัก หรื อหัวหน้าส่วน
ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีวาระการดารง
ตาแหน่งสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
มิได้
(17) (18)

มาตรา 22 ทวิ 22 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 14
(19)
มาตรา 23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 มาตรา 15
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มาตรา 24 ให้มีกรรมการประจาคณะประกอบด้วยคณบดีเป็ นประธาน รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เป็ นกรรมการ ถ้าในคณะไม่มีรองคณบดี และไม่มีการแบ่งเป็ นภาควิชา
หรื อมีแต่ไม่เกินสองภาควิชา ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคคลจากคณาจารย์ของสถาบันเป็ นกรรมการ
เพิม่ เติมเพื่อให้ได้จานวนรวมทั้งประธานไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้คณะกรรมการประจาคณะ
แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
มาตรา 25 ให้มีคณะกรรมการประจาสานัก ประกอบด้วยผูอ้ านวยการสานักเป็ นประธาน
รองผูอ้ านวยการสานัก หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เป็ นกรรมการ ถ้าในสานักไม่มีการแบ่งเป็ น
ภาควิชา หรื อมีแต่ไม่เกินสองภาควิชา ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคคลจากคณาจารย์ของสถาบันเป็ น
กรรมการเพิม่ เติมเพื่อให้ได้จานวนรวมทั้งประธานไม่นอ้ ยกว่าสามคน
และให้คณะกรรมการ
ประจาสานักแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
มาตรา 26 คณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการประจาสานักมีอานาจและหน้าที่
ในคณะหรื อสานัก ดังนี้
( 1 ) วางระเบียบปฏิบตั ิภายในคณะหรื อสานักด้วยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
( 2 ) กาหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเสนอสภาสถาบัน
( 3 ) จัดดาเนินการสอบไล่หรื อทดสอบ
( 4 ) รับปรึ กษาและให้ความคิดเห็นแก่คณบดีหรื อผูอ้ านวยการสานักในกิจการของคณะ
หรื อสานัก
มาตรา 27 ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาสานักให้
นาบทบัญญัติมาตรา 17 และมาตรา 18 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 28 คณบดีและผูอ้ านวยการสานักมีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับคณะหรื อสานัก
ดังต่อไปนี้
( 1 ) จัดดาเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะหรื อสานัก
( 2 ) รักษาระเบียบวินยั
( 3 ) ปฏิบตั ิการตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบัน และระเบียบของคณะหรื อสานัก
ฺฺ มาตรา 29 เพื่อประโยชน์การบริ หารราชการให้ถือว่า
( 1 )
สถาบันเป็ นมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย
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( 2 ) อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เป็ นอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี
ในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามลาดับ
( 3 ) ผูอ้ านวยการสานักเป็ นคณบดีในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย
มาตรา 30 คณาจารย์ในสถาบัน มีดงั นี้
( 1 ) ศาสตราจารย์ซ่ ึงอาจเป็ นศาสตราจารย์ประจา หรื อศาสตราจารย์พิเศษ
( 2 ) รองศาสตราจารย์
( 3 ) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
( 4 ) อาจารย์ซ่ ึงอาจเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษ
มาตรา 31 ศาสตราจารย์ประจานั้น จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรื อนสามัญชั้นพิเศษของสถาบัน
ศาสตราจารย์พิเศษนั้น
จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผูท้ ี่มิได้เป็ น
ข้าราชการพลเรื อนของสถาบัน
มาตรา 32 ศาสตราจารย์ประจาผูซ้ ่ ึงพ้นตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด ให้เป็ นศาสตราจารย์
เกียรติคุณ
มาตรา 33 ศาสตราจารย์ตอ้ งมีคุณวุฒิดงั ต่อไปนี้
( 1 ) ได้ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ในสถาบัน หรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และ
ได้ทาการวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดี หรื อ
( 2 ) ได้ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี ในสถาบัน หรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และ
ได้ทาการวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดี หรื อ
( 3 ) ได้ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าปี ในสถาบัน
หรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ
และได้ทาการวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดี หรื อ
( 4 ) ได้ปริ ญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทา
การวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดีเด่นเป็ นพิเศษ
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มาตรา 34 รองศาสตราจารย์น้ นั จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการ
พลเรื อนสามัญชั้นพิเศษของสถาบันซึ่งมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
( 1 ) ได้ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และ
ได้ทาการวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดี หรื อ
( 2 ) ได้ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ในสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และ
ได้ทาการวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดี หรื อ
( 3 ) ได้ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี ในสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และ
ได้ทาการวิจยั ถึงขั้นที่สภาสถาบันเห็นว่าได้ผลดี
มาตรา 35 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์น้ นั จะได้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรื อนสามัญชั้นเอกของ
สถาบันซึ่งมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
( 1 ) ได้ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ในสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ หรื อ
( 2 ) ได้ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปีในสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ หรื อ
( 3 ) ได้ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันและได้ทาการสอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ในสถาบันหรื อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ
มาตรา 35 ทวิ (20) ให้ผดู้ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็ น
คานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

(20)

มาตรา 35 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 มาตรา 16
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การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อกั ษรย่อดังนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อกั ษรย่อ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อกั ษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ รศ.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ใช้อกั ษรย่อ ผศ.
มาตรา 36 อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิได้รับปริ ญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรื อเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน
อาจารย์พิเศษนั้นอธิการบดีจะได้แต่งตั้งขึ้นประจาปี การศึกษา ตามคาแนะนาของคณบดี
หรื อผูอ้ านวยการสานัก จากบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา
ในกรณี แบ่งปี การศึกษาเป็ นภาคการศึกษา
อธิการบดีจะแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตาม
คาแนะนาของคณบดีหรื อผูอ้ านวยการสานัก จากบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาใน
แต่ละภาคการศึกษาก็ได้
หมวด 3
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา 37 ปริ ญญามี 2 ชั้น คือ
เอก เรี ยกว่า ดุษฎีบณ
ั ฑิต ใช้อกั ษรย่อ ด.
โท เรี ยกว่า มหาบัณฑิต ใช้อกั ษรย่อ ม.
มาตรา 38 สถาบันมีอานาจให้ปริ ญญาในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบัน การ
กาหนดให้ปริ ญญาในสาขาวิชาใดและชั้นใด และจะใช้อกั ษรย่ออย่างไร ให้ตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 39 สภาสถาบันอาจตราข้อบังคับกาหนดให้ปริ ญญาชั้นใดในสาขาวิชาใด เป็ น
ปริ ญญาเกียรตินิยมดีมาก และปริ ญญาเกียรตินิยมดี จากปริ ญญาในสาขาวิชานั้นได้
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มาตรา 40 (21) สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตร สาหรับวิชาใดได้ ดังนี้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผสู้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริ ญญาแล้ว
ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผสู้ าเร็ จการศึกษาเฉพาะวิชา หรื อผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม
มาตรา
41
สถาบันมีอานาจให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสถาบันเห็นว่าเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิสมควรแก่ปริ ญญานั้น ๆ
มาตรา 42 (22) สถาบันอาจกาหนดให้มีครุ ยวิทยฐานะหรื อเข็มวิทยฐานะเป็ นเครื่ องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร และอาจ
กาหนดให้มีครุ ยประจาแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน และครุ ยประจาตาแหน่ง
คณาจารย์ของสถาบันได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุ ยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อย่างใด ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 43 (23) สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีเครื่ องแบบ เครื่ องหมายและ
เครื่ องแต่งกายนักศึกษาได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(21)

มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 มาตรา 17
(22) (23)
มาตรา 42 มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) มาตรา 18
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หมวด 4
บทกาหนดโทษ
มาตรา 44 (24) ผูใ้ ดใช้ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุ ยประจาตาแหน่ง เครื่ องแบบ
เครื่ องหมาย หรื อเครื่ องแต่งกายนักศึกษาของสถาบัน โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรื อแสดงด้วย
ประการใด ๆ ว่าตนมีตาแหน่ง ปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตร โดยที่ตน
ไม่มี ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรื อมีตาแหน่งหรื อมีวิทยฐานะเช่นนั้น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 45 ในระยะเริ่ มแรกที่ยงั มิได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดีและผูอ้ านวยการสานัก ให้สภาสถาบันประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็ นนายก
สภาสถาบันโดยตาแหน่ง และให้กรรมการโดยตาแหน่งเท่าที่มีอยูต่ ามความในมาตรา 14 เป็ น
กรรมการสภาสถาบันและให้เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
เป็ นเลขานุการสภาสถาบันอีก
ตาแหน่งหนึ่ง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

(24)

มาตรา 44 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 มาตรา 19
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก วันที่ 28 เมษายน 2543

