-ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ....
______________
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..............................................
..............................................
.........................................................................................................................................................
...................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.........................................................................................................................................................
...................................
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

พ.ศ. ....”
ต้นไป
มาตรา ๓
ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔
ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
“คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการนโยบายวิ ช าการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิ ช าการสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้ องทุ กข์ ” หมายความว่ า คณะกรรมการอุ ทธรณ์และร้อ งทุก ข์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

“สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
“พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“ผู้ ป ฏิ บั ติง านในสถาบั น ” หมายความว่ า พนั ก งานสถาบั น ลู ก จ้ า งสถาบั น ข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕
ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
______________

มาตรา ๗
ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มี วัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา
ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่ องค์ความรู้ ทาการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทานุบารุงและ
ส่งเสริ ม คุณธรรม ศิล ปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนาความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้าง
จิ ตส านึ ก และความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม ประเทศชาติ เพื่ อให้ เกิด การพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง พร้อ มรับ การ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
มาตรา ๘
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ให้สถาบันคานึงถึง
(๑) ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการที่มี คุ ณภาพและมาตรฐานทางวิช าการอัน เป็น ที่ ยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(๒) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๔) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
(๕) ความเสมอภาคทางการศึกษา
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓

มาตรา ๙
สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานสภาสถาบัน
(๒) สานักงาน
(๓) คณะ
(๔) วิทยาลัย
(๕) สานัก
สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน คณะ วิทยาลัย หรือ
สานัก เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง และการกาหนดอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อื่นเข้าสมทบในสถาบันก็ได้ และมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาชั้ นสูงหรือสถาบันอื่นตาม
วรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยใน
การจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๒ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๓ สถาบันมีอานาจหน้าที่กระทาการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน
และจ าหน่ า ย หรื อ ท านิ ติ ก รรมใดๆ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ กิ จ การของสถาบั น ตลอดจนถื อ กรรมสิ ท ธิ์ มี สิ ท ธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ หาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา และจาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้

๔

การจ าหน่ า ยหรื อ แลกเปลี่ ย นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องสถาบั น ให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๕
(๒) ด าเนิ น กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ กิ จ การโทรคมนาคมหรื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อานาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งทาความตกลงหรือกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ของรั ฐ หรื อ ของเอกชน หรื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุนและการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๗) ก าหนดค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ รวมทั้ ง สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับ
ของสถาบัน
(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การนาผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็นประโยชน์
(๙) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
(๑๐) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของสถาบันและที่
ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ ร่วม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน หรือนาผลการ
ค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานตาม (๑) (๒) (๕) (๖) (๙) และ (๑๑) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๑๔ รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่
สถาบันเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่างๆ ของสถาบัน
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๖) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่ง
สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

๕

เงิน อุดหนุ น ทั่ว ไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้ แก่ส ถาบันโดยตรงเป็นจานวนที่เพียงพอ
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาระดับนานาชาติได้
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่
ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันในสัดส่วนเดียวกัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสถาบัน
และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจาเป็นของสถาบัน
มาตรา ๑๕ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงิน
รายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือ
หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๖ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง และการบังคับทาง
ปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของ
สถาบันมิได้
มาตรา ๑๗ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ของสถาบันตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กาหนดไว้ แต่ถ้ามีความ
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สถาบันต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้ ในกรณีผู้อุทิศให้ถึงแก่
ความตาย ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดาเนินการ
______________
มาตรา ๑๘ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนแปดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภา
บุคลากร และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

๖

(๔) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน จากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓)
(๔) (๕)
(๕) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคนจากคณาจารย์ประจาผู้ ซึ่งทาการสอนในสถาบั น
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๓) และ (๔)
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน และให้
อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มี
ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
นายกสภาสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง นายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันตาม
(๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ให้ ส ภาสถาบั น แต่งตั้ง รองอธิการบดี คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน และให้ ผู้ อานวยการ
สานักงานสภาสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๙ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๘ (๒) มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๘ (๔) และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และ
อาจดารงตาแหน่งอีกได้
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๙ นายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๘ จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้
มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบัน
ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่
ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ดาเนินการให้

๗

ได้ ม าซึ่ ง กรรมการสภาสถาบั น อื่น ขึ้ น ใหม่ ให้ นายกสภาสถาบั น กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ หรื อ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
สภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๑

สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อานาจหน้าที่เช่น

ว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ก าหนดเป้ า หมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพั ฒ นาของสถาบั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) ออกข้อบั งคับ ระเบี ยบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงาน
นั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) อนุ มั ติ แ ละเพิ ก ถอนการให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต ร
มหาบั ณฑิต และประกาศนี ย บั ตรทั้งของสถาบันและที่ส ถาบันจัดการศึกษาร่ว มกับสถานศึกษาชั้นสู งหรือ
สถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติและเพิกถอนการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา ๙ รวมทั้งการ
แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
และหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ
(๑๑) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการ
จัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๒) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๓ (๕) วรรคสอง
(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑๑)
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(๑๖) รับรองรายงานกิจการประจาปีของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อัน
อยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าว
ทาการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ

๘

(๑๘) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๒

การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๓ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่ง รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการซึ่งเลือก
จากคณาจารย์ประจาของสถาบัน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจา ระหว่างคณาจารย์ประจา
ด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจา
(๓) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจา
(๔) เสนอแนะและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ส ภาสถาบั น และอธิ ก ารบดี ใ นการบริ ห ารกิ จ การ ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธี การได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่ง การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วย ประธานสภาบุคลากรและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างสถาบั นกั บพนั กงานสถาบั นสายสนั บสนุ นวิ ช าการ
ระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้วยกัน และระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการกับ
คณาจารย์ประจา
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(๔) เสนอแนะและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ส ภาสถาบั น และอธิ ก ารบดี ใ นการบริ ห ารกิ จ การ ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่ง การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๖ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจานวนที่สภา
สถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

๙

มาตรา ๒๗ อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๘โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน และให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการได้มาของผู้ดารงตาแหน่ง อธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง โดยคาแนะนา
ของอธิการบดี
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และให้มีอานาจ
ถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย และให้
นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบัน
รับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภา
สถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา ๒๙ รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภา
สถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ทางการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการซึ่งสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบัน โดยมีประสบการณ์
ทางการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของสถาบัน
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง หรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรองรวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ของสถาบัน

๑๐

มาตรา ๓๐ อธิการบดี เป็นผู้ แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้ มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
สถาบัน รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน ในการนี้ ให้มีอานาจออกระเบียบ คาสั่ง และประกาศได้
(๒) บริ หารบุ คลากร การเงิน การคลั ง การพัส ดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(๓) จั ด ทาแผนพัฒ นาสถาบัน และดู แลให้ มี การปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน
(๔) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และปณิธานของสถาบัน และจัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภา
สถาบัน
(๕) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) (๔) และอาจารย์พิเศษโดย
คาแนะนาของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) (๔)
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๕) และรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่น
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙
(๒) (๓) (๔) (๕) และวรรคสอง
(๘) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือตามที่สภา
สถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๑ สถาบันอาจกาหนดให้มีเขตการศึกษาหรือพื้นที่การศึกษาของสถาบันที่มีส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดให้เป็นวิทยาเขตหรือพื้นที่การศึกษาได้
ทั้งนี้ ตามที่สภาสถาบันกาหนด
ในวิทยาเขตหรือพื้นที่การศึกษา อธิการบดีอาจมอบอานาจให้รองอธิการบดีคนหนึ่ง หรือหัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) หรือวรรคสอง ที่อยู่ในวิทยาเขตหรือพื้นที่การศึกษานั้น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีเฉพาะในวิทยาเขตหรือพื้นที่การศึกษานั้นได้
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุด ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบัน
กาหนดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ เป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๓๓ ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้

๑๑

ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของหัวหน้าส่ วนงาน รองหั วหน้ าส่ว นงานตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งอานาจหน้าที่ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน ให้นามาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีสภา
สถาบันแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งนั้นด้วย
มาตรา ๓๔ ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงานซึ่งสภา
สถาบันแต่งตั้ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของกรรมการ การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาส่วนงานให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๕

คณะกรรมการประจ าส่ ว นงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) มี อ านาจหน้ า ที่

ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
(๒) วางระเบี ย บและออกประกาศทางการศึกษาของส่ ว นงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(๓) พิ จ ารณาหลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รส าหรั บ ส่ ว นงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๔) วางหลักเกณฑ์และกากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ
ส่วนงาน
(๕) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนงาน
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี
(๗) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ และ
การแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบัน
(๘) กากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของส่วนงาน ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(๙) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๖ ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๕) และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงานซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของกรรมการ อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาส่วน
งาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๑๒

มาตรา ๓๗ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) (๔)
(๕) และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีก ไม่เกินสอง
ตาแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๘ ในส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) ให้มีผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ (๒) เป็ นผู้ บั งคับบั ญชาและรับผิ ดชอบงานของส านักงานสภาสถาบันส านักงานและส่ วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) และให้มีตาแหน่งรองผู้อานวยการ หรือรองหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) ตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) มอบหมาย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของ
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบัน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือกาหนดให้ผู้ดารง
ตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนทา
หน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทน
หรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
______________
มาตรา ๔๐ ให้สถาบันจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพให้ครอบคลุม
ถึงการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงาน โดยผู้ประเมินซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้
ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบันและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
การประเมินส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) (๔) และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘ และนโยบายที่สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา ๒๑ (๑)
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
การประเมินส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๕) และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้นโยบายที่สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา ๒๑ (๑) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

๑๓

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดาเนินการใด หรือควรมี
ส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานในส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การ
เรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ ส ภาสถาบั น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๔ ให้ อ ธิก ารบดี จั ด ให้ มี การประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง านของรองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
______________
มาตรา ๔๕ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน
มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อม
ด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๖ สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ
ของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่ง อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๗

ให้สถาบันจัดทารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๔๘ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทาการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี

๑๔

มาตรา ๔๙ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่งสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๕๐ ให้ผู้สอบบัญชีทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบันภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๕๑ ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันในปีที่ล่วงมา
เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง
แล้ว พร้อมทั้งแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทาในปีต่อไป
มาตรา ๕๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกากับและดูแล
______________
มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน
เป็ น การเฉพาะ ในกรณีที่ มีปั ญหาข้อขัด แย้งในการด าเนินกิจการของสถาบันซึ่ งอาจเกิดความเสี ยหายต่ อ
ส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้ องมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๔
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
หมวด ๖
คณาจารย์
______________

มาตรา ๕๕ คณาจารย์ ประจามีห น้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิช าการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามพันธกิจของสถาบัน
ให้ คณาจารย์ ป ฏิบั ติห น้าที่และดารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่ส ภาสถาบัน
กาหนด
มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจาของสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๑๕

(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้ โดยทาเป็นข้อบังคับ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของสถาบัน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่ งหรื อเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๕๙ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษซึ่งมี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมิ ไ ด้ เ ป็ น คณาจารย์ ป ระจ าของสถาบั น เป็ น รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษหรื อ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ
อธิก ารบดี อาจแต่ง ตั้ง ผู้ มี คุณ สมบั ติเ หมาะสมและมิ ได้ เป็ นคณาจารย์ป ระจาของสถาบัน เป็ น
อาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ พิเ ศษ หรื อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามมาตรา ๕๖วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
(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)

๑๖

การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๗
การบริหารงานบุคคล
______________
มาตรา ๖๑ พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) พนักงานสถาบันสายวิชาการ ได้แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ศาสตราจารย์
(ข) รองศาสตราจารย์
(ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ง)
อาจารย์
(จ) ตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม
(๒) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ตาแหน่ง และระดับตาแหน่งซึ่งกาหนดไว้ตาม
ข้อบังคับของสถาบัน โดยมีระดับตาแหน่งสูงสุดคือเชี่ยวชาญพิเศษ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตาม (๒) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๒ นอกจากพนักงานสถาบันตามมาตรา ๖๑ แล้ว สถาบันอาจให้มีลูกจ้างสถาบันเพื่อ
ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ในสถาบันอีกได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างจากแหล่งเงินใด ให้ถือเป็นลูกจ้างสถาบัน
ตามความในมาตรานี้
มาตรา ๖๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของสถาบัน
เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การ
พัฒนาบุคลากร การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การดาเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๖๔ ให้ ส ภาสถาบั น ก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง เฉพาะตั ว ส าหรั บ พนั ก งานสถาบั น สาย
สนับสนุนวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึง
การใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๘
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
______________

๑๗

มาตรา ๖๕ ปริญญามีสองชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกว่า
ปริญญาโท เรียกว่า

ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.

มาตรา ๖๖ สถาบั น มีอานาจให้ ปริ ญญา หรือ ประกาศนีย บัต รในสาขาวิช าที่มี การสอนใน
สถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้ ส าขาวิช าใดมีป ริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้น ใด และจะใช้ อักษรย่อส าหรั บ
สาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๗

สภาสถาบันอาจกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาใดได้รับปริญญาเกียรติ

นิยมได้
หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๘

สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับของสถาบันกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ ได้

ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จ การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม
มาตรา ๖๙ สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน
ในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๗๐ สถาบันอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รั บปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต และประกาศนียบัตร และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจาของสถาบันก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๑๘

มาตรา ๗๑ สถาบันอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อ
ประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๗๒ สถาบันอาจกาหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
______________
มาตรา ๗๓ ผู้ ใ ดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่ง
ดัง กล่ า ว โดยไม่มี สิ ทธิ ที่ จ ะใช้ หรื อ แสดงด้ว ยประการใดๆ ว่ าตนมีป ริ ญญา ประกาศนี ย บัต รดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร หรือมีตาแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มี
สิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอมหรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบันไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือซึ่งทา
เลียนแบบ หรือ
(๓) ใช้ห รื อทาให้ ป รากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสั ญลั กษณ์ของสถาบันหรือส่ ว นงานของ
สถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนตามมาตรา ๗๑วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทง
เดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
______________
มาตรา ๗๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิ น สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาเป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๖ ให้สภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๙

มาตรา ๗๗ ให้ส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และหน่วยงานที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน ซึ่งมีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มี ประกาศของ
สถาบันตามมาตรา ๙ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๘ ให้นายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการ
สภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ และ
กรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๗๙ ให้ ผู้ ดารงตาแหน่ งอธิก ารบดีต ามพระราชบัญญั ติส ถาบัน บัณฑิ ตพั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๘๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๐ ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๗๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑ ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนราชการหรือส่วน
งานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก รองหัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
จะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๒ การนั บวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ ช่ว ยอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานัก หัวหน้าและรองหัวหน้าของส่วนราชการหรือส่วน
งานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นับรวมวาระการดารง
ตาแหน่งตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ด้วย
มาตรา ๘๓ ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ผู้ อ านวยการกอง
ผู้อานวยการสานั กงาน เลขานุ การคณะ เลขานุการส านัก หั ว หน้าสานักงานเลขานุการคณะ และหัว หน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิการบดีหรือกอง อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

๒๐

นี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของสถาบัน คงดารงตาแหน่งต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีประกาศของสถาบัน
ตามมาตรา ๙ และแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ เรียบร้อยแล้ว
มาตรา ๘๔ ให้ โ อนบรรดาข้า ราชการ ลู ก จ้า งสถาบั น ของส่ ว นราชการ พนั ก งานวิ ช าการ
พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างสถาบันและพนักงานสถาบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างและพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื่นๆ ผ่านสถาบันโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ก ารน ากฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้
บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้การ
ดาเนิ นการในส่ว นที่ไม่ส อดคล้ องกับ พระราชบัญญัตินี้หรือในส่ ว นที่ไม่อาจนากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๘๕ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๔ ผู้ใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ้ า งสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สถาบันดาเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
สถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน แล้วแต่กรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ้ า งสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลั งกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
สถาบันได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ให้บรรจุเป็นพนักงาน
สถาบันหรือลูกจ้างสถาบันได้ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ลู ก จ้ า งสถาบั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (๒) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางานจะเป็นประโยชน์
ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับของสถาบัน
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้ว
จะถอนมิได้
มาตรา ๘๖ ให้ ลู ก จ้ า งของสถาบัน ไม่ ว่ า จะจ้ า งจากแหล่ ง เงิ น ใด ซึ่ ง จ้า งอยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา ๖๒ โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๘๗ ให้สถาบันดาเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงาน
วิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือประจาตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
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ให้สถาบันดาเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ซึ่งมี
ลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานไม่เ ต็มเวลา ชั่วคราว หรือประเภทอื่นนอกเหนือจากลักษณะการจ้างตามวรรค
หนึ่งเป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา ๖๒ โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
พนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งและลูกจ้างสถาบันตามวรรคสอง ให้ยังคงได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินอื่นๆ และประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งเงินเดิม เว้นแต่สภาสถาบันจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยทาเป็นข้อบังคับ
ของสถาบัน
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๘๘ ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามมาตรา ๗๙ มาตรา
๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๘๙ ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๕ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรื อยุบตาแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือ ลูกจ้างสถาบันตามมาตรา ๘๕
ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การออกจากงานเพราะทางราชการยุ บ ต าแหน่ ง และให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไป
ได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทาง
ราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๙๐ ในระหว่ า งที่ ยั ง มี ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตามมาตรา ๘๔
ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมใน
กิจการสภาสถาบัน สภาคณาจารย์ หรือสภาบุคลากร โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบันแล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๙๑ ให้ คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาวิทยาลั ย คณะกรรมการ
ประจาสานัก และกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๙ หรือตามมติสภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีฐานะ
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและทาหน้าที่คณะกรรมการประจาส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทา
หน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะครบวาระ
คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายในซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมติสภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เมื่อครบวาระแล้วให้ถือว่าเป็น
การยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายในดังกล่าว
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มาตรา ๙๒ ให้ ตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกี ยรติคุ ณ ศาสตราจารย์ พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็ น ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวคงดารงตาแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ผู้ ซึ่งเป็ นอาจารย์ พิเศษของสถาบันบัณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของ
สถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๙๓ สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๘๔ หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา ๘๕
และมาตรา ๘๗ และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างของส่ วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โ อนมา
เปลี่ยนสถานภาพ หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในสถาบันว่างลงไม่ว่าจะ
ว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตาแหน่งและ
งบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นไปเป็นของสถาบัน และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอน
งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๙๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ตามความในบทเฉพาะกาลนี้ ให้ มีคณะกรรมการ
เฉพาะกิจคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกสภาสถาบันเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า อธิ ก ารบดี
ประธานสภาคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันแต่งตั้งจานวนสามคนเป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจทาหน้าที่ให้ความเห็นและกาหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหาในการ
ปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตรานี้ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลนี้ได้
ดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
มาตรา ๙๖ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้
แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาพระราชกฤษฎีกา
กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส ถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

๒๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
………………………..
นายกรัฐมนตรี

