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สรุปความเห็นและข้อเสนอประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ข้อมูลจากการประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
(2) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน ลูกจ้างสถาบัน ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์และพันธกิจ

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

ประเด็นคาถาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุ สุมาวลี ตั้ งค าถามว่า ทาไม
มาตรา 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหน่วยงานในกากับ
ของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ส่วนมาตรา 94 ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วน
ราชการ คาขัดแย้งกัน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่ องค์ความรู้ ทาการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทานุบารุงและส่งเสริม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ
สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูแ้ ละคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยนาความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันต้องดาเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
(3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
(5) ความเสมอภาคทางการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรา 9
สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานสภาสถาบัน
(2) สานักงาน
(3) คณะ
(4) วิทยาลัย
(5) สานัก
สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน คณะ วิทยาลัย หรือสานัก เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา
7 เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการกาหนดอานาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนงานให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
มาตรา 10 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันก็ได้ และมีอานาจให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 11 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 12 กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบัน ประเด็นคาถาม
ต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล ถามว่า เหตุใดสถาบันจึง
ไม่ อยู่ ภายใต้ บั งคั บแห่ งกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้ มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับเลี่ยงศาลแรงงาน นิด้าจะเป็นสถาบันแห่งแรกได้หรือไม่ที่จะ
ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงาน
มาตรา 13 สถาบันมีอานาจหน้าที่กระทาการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม(1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจาหน่าย หรือทานิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่
กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา และจาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทาได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 15
(2) ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและบริการทางวิชาการ
(3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอานาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งทาความตกลงหรือ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(4) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7
(5) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนและการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนด
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(7) กาหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
(8) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนาผลงานทางวิชาการ ผลการวิจั ย และ
ทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็นประโยชน์
(9) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
(10) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(11) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนิน
กิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน หรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานตาม (1) (5) (6) (9) และ (11) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 14 รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่สถาบันเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่ หรือที่ได้จาก
สัญญาต่างๆ ของสถาบัน
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
(7) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจานวนที่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและให้สามารถพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาระดับนานาชาติได้
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสถาบันและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่
สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจาเป็นของสถาบัน
มาตรา 15 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมสถาบัน หรือได้มาด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา 16 ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ใน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง และการบังคับทางปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา 17 บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 7
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมเงินและทรัพย์สินที่มีผอู้ ุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กาหนดไว้ แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
มาตรา 18 ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
ประเด็นคาถาม
(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ เสนอว่า จานวนกรรมการสภา
(2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
สถาบันมีความเหมาะสมแล้ว และเป็นบุคคลจากภายนอก
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
(3) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาบุคลากร และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(4) กรรมการสภาสถาบันจานวนหนึ่งคนจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
(4) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก จานวนสองคน โดยต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งคณบดีอย่างน้อยหนึ่งคน และผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานจานวนหนึ่งคน
(5) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคนจากคณาจารย์ประจาผู้ซึ่งทาการสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม
(3) และ (4)
(6) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคนจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และมิใช่
ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3) และ (4)
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน และให้อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภา
สถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันตาม (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันตาม (5) (6) และ (7) ต้องไม่ใช่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานเดียวกัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน และให้ผู้อานวยการสานักงานสภาสถาบันเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขานุการต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันตาม (4)
มาตรา 19 นายกสภาสถาบันมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 18 (2) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 18 (4) (5) และ (6) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจดารงตาแหน่งอีกได้

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล เสนอว่า ควรดูคุณสมบัติกับ
การบริหารงาน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอว่า การไม่ให้
รองอธิการบดีเป็นกรรมการสภาสถาบันมีข้อดีข้อเดียวคือการไม่โดน
ฟ้อง ส่วนภาระงานอื่นๆ มีเหมือนเดิม
อธิการบดี เสนอว่า สภาสถาบันมีหน้าที่วางนโยบาย ซึ่งแยกจาก
ฝ่ายบริหารอยู่แล้ว

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภาสถาบัน และให้ผู้อานวยการสานักงานสภาสถาบัน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขานุการต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันตาม (3), (4)
ประเด็นคาถาม
คาถามจากข้างล่างเวที การเพิ่มข้อความในมาตรา 19 “แต่จะ
ดารงต าแหน่งติดต่อกั นเกินสองวาระมิได้ ” จะยังมีผลดีต่ อสถาบั น
หรือไม่ เพราะที่ผ่านมา นายกสภาเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
คาถามจากข้างล่างเวที กรณีกาหนดให้ นายกสภาดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ แต่ไม่กาหนด “กรรมการสภา (ที่มิใช่โดย
ตาแหน่ง)” มีเหตุผลอย่างไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เสนอว่า เห็นด้วยกับ
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของนายกสภาสถาบัน และควรจะ
กาหนดกับกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เขียนให้เหมือนกัน
และมีความชัดเจน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)

มาตรา 20 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 19 นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 18 จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน
(7) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการ
ดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา 21 สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบัน
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(5) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรทั้งของสถาบันและที่สถาบันจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
ควรให้อานาจสภาคณาจารย์ทาหน้าที่ในสภาสถาบันด้วย ไม่ควร
มีเฉพาะฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี เสนอว่า ควรกาหนด
วาระการด ารงต าแหน่ งของนายกสภาสถาบั นและกรรมการสภา
สถาบัน เพื่อตรวจสอบการทางาน Check & Balance
ประเด็นคาถาม
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ กุ สุ มาวลี เสนอว่ า ควรให้
บุคลากรมีสิทธิถอดถอนนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันได้

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
(6) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา 9 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(7) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักงานสภาสถาบัน ผู้อานวยการสานักงาน และหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สานัก และสานักงาน
(10) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ
(11) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(12) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(13) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา 13 (5) วรรคสอง
(14) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 (11)
(15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(16) รับรองรายงานกิจการประจาปีของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(17) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบ
อานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
(18) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
สภาสถาบันจะต้องแถลงให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทราบถึงผลการดาเนินการของสภาสถาบันในรอบปีที่ผ่านมาและนโยบายในการดาเนินการ
สาหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา 22 การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 23 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
สถาบัน มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันและอธิการบดีเกี่ยวกับการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันและสังคม
โดยรวม ระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 24 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
สานักงานสภาสถาบัน ผู้อานวยการสานักงาน หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน คณะ วิทยาลัย หรือสานัก ประธานสภาคณาจารย์
และประธานสภาบุคลากร เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันโดยคาแนะนาของอธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
มาตรา 25 คณะกรรมการบริหารสถาบันมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนาสถาบัน พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การ
บริหารงานทั่วไป การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริหารงานทั่วไป การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่
อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณา
กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน
และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ทาหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน พิจารณา
กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 28 ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของสถาบันต่ออธิการบดี
(2) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา
(3) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม
ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
(4) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน
(5) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร รวมทั้งการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ต่อ
สภาสถาบัน
(6) จัดหาวิธีการอันจะทาให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การริ่เริ่ม การปรับแปลง การถ่ายทอดและการพัฒนาทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้นต่อสภาสถาบัน
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งสภาสถาบันแต่งตัง้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการสภา

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

ประเด็นคาถาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชั ยยุ ทธ ชิ โนกุ ล เสนอว่ า ไม่ ควรให้
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในพระราชบัญญัตินี้
ด้วย เนื่องจากไม่ได้มีตาแหน่งทางวิชาการเยอะมาก
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

ประเด็นคาถาม
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอีกจานวนหนึ่ง ทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้านเหตุใดๆ หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อตน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 30 ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของสถาบัน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจา ระหว่างคณาจารย์ประจาด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับ
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจา
(3) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจา
(4) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุม
ของสภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เสนอว่า ควรมีประธานสภา
คณาจารย์และบุคลากรเป็นกรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เสนอว่า ไม่เห็นด้วยกับการมี
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรเป็นกรรมการ

ประเด็นคาถาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี เสนอว่า ควรตัด (4)
และ (5) ออก ควรให้ สภาคณาจารย์ แสดงบทบาทและสร้ างความ
เข้มแข็งมากกว่า
อาจารย์ ดร.อานนท์ ศั กดิ์ วรวิ ชญ์ เสนอว่ า ควรเพิ่ มค าว่ า
“ตรวจสอบ” หลัง (4) ควรมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ แย้งว่า ไม่ควรตรวจสอบสภา
สถาบัน ตรวจสอบไม่ได้
มาตรา 31 ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วย ประธานสภาบุคลากรและกรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีอานาจหน้าที่ คาถามจากข้างล่างเวที
ดังต่อไปนี้
สภาบุคลากรเลือกจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ท าไมระบุ เฉพาะพนั กงานสถาบั น (ข้ าราชการไม่ มี สิ ทธิ ) น่ าจะ
ด้วยกัน และระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการกับคณาจารย์ประจา
เปลี่ยนเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไหม
(2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(3) ผดุงเกียรติของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี เสนอว่า ควรตัด (4)
(4) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน
และ (5) ออก
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุม
ของสภาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 32 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมี
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา 33 อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 34 โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน และให้มีวาระการ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 34
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระทาใดอันขัดต่อปณิธานของสถาบันตามมาตรา 7 วรรคสอง
(7) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 วรรคสอง และให้มีอานาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรอง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 34 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา 35 รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ทางการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(3) เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการซึ่งสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบัน
รับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบันโดยมีประสบการณ์ทางการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(4) คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของสถาบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง
มาตรา 36 อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน
ในการนี้ ให้มีอานาจออกระเบียบ คาสั่ง และประกาศได้
(2) บริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชั ยยุทธ ชิ โนกุ ล เสนอว่า ควรตัดค าว่ า
“รวม” ออก ใน (2) ให้ใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเลย
คาถามจากข้างล่างเวที
กรณีที่พนักงานสายสนับสนุนวิชาการได้รับการแต่งตั้งเป็นรอง
อธิ การบดี แล้ ว หลั งหมดวาระ พนั กงานสถาบั นท่ านนั้ นจะด ารง
ตาแหน่งอะไรต่อไป

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

ของสถาบัน
(3) จัดทาแผนพัฒนาสถาบัน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถาบัน
(4) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และปณิธานของสถาบัน และจัดทา
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(5) แต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดีและอาจารย์พิเศษโดยคาแนะนาของคณบดี
(6) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อานวยการสานัก และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(7) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักงาน และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่น
(8) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา 37 ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่ง
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบัน
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 34 เป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา 38 ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
คณบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 39
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 40
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของรองคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนคณบดี ให้นามาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีสภาสถาบันแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 39
มาตรา 39 คณบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา 40 รองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์การทางาน
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา 41 ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัยซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และ

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

คาถามจากข้างล่างเวที
ยั งไม่ เห็ นเรื่ องการพ้ นต าแหน่ งของคณบดี ว่ าอยู่ ที่ ใด (ทุ ก
ตาแหน่งมีหมด/ยกเว้นคณบดี)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ กุ สุ มาวลี เสนอว่ า ควรเพิ่ ม
ข้อความ การพ้นจากตาแหน่งของ “คณบดีและ” รองคณบดี ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน และเสนอว่า รองอธิการบดี และกรรมการ
สภาสถาบัน ควรมีสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นนิด้า
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
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กรรมการ
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ การดาเนินงาน
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 42 คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
(2) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้ง
วางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(3) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะหรือวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อเสนอต่อสภา
สถาบัน
(4) วางหลักเกณฑ์และกากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย
(5) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี
(6) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี
(7) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ และการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(8) กากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของสถาบัน
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา 43 ในสานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ า และจะให้มีรองผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามอบหมายก็ได้
รองผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของผู้อานวยการหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าจากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสาม
คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และรอง
ผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
เมื่อผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าพ้นจากตาแหน่งด้วย
การดาเนินงานของสานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้นามาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 44 ในสานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีคณะกรรมการประจาสานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
เทียบเท่า ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ อานาจหน้าที่ การ
ดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาสานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 45 ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ต้อง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีกไม่เกินสองตาแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา 46 การได้มาซึ่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา 47 ในสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน ให้มีผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสานักงาน และให้มีตาแหน่งรองผู้อานวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานตามจานวนที่ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานมอบหมาย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน คณะ วิทยาลัย สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ปฏิ บัติหน้าที่แทน
อธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้
คณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งได้รับมอบอานาจจากอธิการบดีอาจมอบอานาจต่อให้รอง
คณบดี รองผู้อานวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอานาจมานั้นแทนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจต่อมีอานาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด
มาตรา 49 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอานาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้
ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมี
อานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนทาหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่
รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
มาตรา 50 ให้สถาบันจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกัน
คุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 51 ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงาน โดยผู้ประเมินซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบัน
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
การประเมินคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา 8 และนโยบายที่

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา 21 (1) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
การประเมินสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน สานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้นโยบายที่
สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา 21 (1) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดาเนินการใด หรือควรมีส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานในส่วนงานนั้นต่อไป
หรือไม่ด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 52 ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตาม
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อดาเนินการตามมาตรา 28 (2)
มาตรา 53 ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และคณบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดใน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 54 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานยกเว้นตาแหน่งคณบดี หัวหน้า
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมหน่วยงานในส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 55 ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมหนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา 56 สถาบันต้ องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ ของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่ อ ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
อาจารย์ ดร.อานนท์ ศั ก ดิ์ ว รวิ ช ญ์ เสนอว่ า อยากให้ มี
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน
คณะกรรมการตรวจสอบจากภายนอกด้วย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 57 ให้สถาบันจัดทารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา 58 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี
มาตรา 59 ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถาม
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา 60 ให้ผู้สอบบัญชีทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบันภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภาสถาบัน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา 61 ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันในปีที่ล่วงมา เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมสถาบัน
ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลการดาเนินงานของสถาบัน

15

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ในปีที่ล่วงมาและแผนงานทีจ่ ะจัดทาในปีต่อไป
มาตรา 62 ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา 63 รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา 64 บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
มาตรา 65 คณาจารย์ประจามีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพันธกิจของสถาบัน
ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และดารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่สภาสถาบันกาหนด
มาตรา 66 คณาจารย์ประจาของสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(1) ศาสตราจารย์
(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 67 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้
เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 68 ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 69 สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของ
สถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบันเป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 70 บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามมาตรา 66 วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
(1) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ศ.
(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
(3) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
(4) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ รศ.
(5) รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ผศ.
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 71 พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย
(1) พนักงานสถาบันสายวิชาการ ได้แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก)
ศาสตราจารย์
(ข)
รองศาสตราจารย์
(ค)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ง)
อาจารย์
(จ)
ตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม
(2) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ตาแหน่งและระดับตาแหน่งซึ่งกาหนดไว้ตามข้อบังคับของสถาบัน โดยมีระดับตาแหน่งสูงสุด
คือเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตาม (2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 72 นอกจากพนักงานสถาบันตามมาตรา 71 แล้ว สถาบันอาจให้มีลูกจ้างสถาบันเพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ในสถาบันอีกได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ได้รับค่าจ้างจากแหล่งเงินใด ให้ถือเป็นลูกจ้างสถาบันตามความในมาตรานี้
มาตรา 73 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การพัฒนาบุคลากร การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การดาเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 74 ให้สภาสถาบันกาหนดระดับตาแหน่งเฉพาะตัวสาหรับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มี
ผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึงการใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 75

ปริญญามีสองชั้น คือ

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เสนอว่า อยากให้เขียนเรื่อง
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาตรีด้วย เผื่อไว้สาหรับอนาคตข้างหน้า
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
มาตรา 76 สถาบันมีอานาจให้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 77 สภาสถาบันอาจกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาใดได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 78 สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับของสถาบันกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
-ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม(1) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(2) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังทีไ่ ด้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือผู้สาเร็จการฝึกอบรม
มาตรา 79 สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์
-ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน
ในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 80 สถาบันอาจกาหนดให้มคี รุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไ้ ด้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต
-ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจาของสถาบันก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 81 สถาบันอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและ
-ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา 82 สถาบันอาจกาหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบันได้ โดยทาเป็น
-ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 83 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และ
-ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมลูกจ้างสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตร
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร หรือมีตาแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมี
วิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 84 ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม(1) ปลอมหรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใดๆ
(2) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือซึ่งทาเลียนแบบ หรือ
(3) ใช้หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนตามมาตรา
81 วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (2) แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา 85 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 86 ให้สภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 87 ให้ส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และหน่วยงานที่ ข้อเสนอแนะ
สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีประกาศของ
อธิ การบดี เสนอว่ า ให้ นายกสภาสถาบั นและกรรมการสภา
สถาบันตามมาตรา 9 ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สถาบันให้อยู่จนครบวาระ โดยให้นับวาระที่ 1 ด้วย เพราะได้กาหนด
วาระแล้ว
มาตรา 88 ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภา
คณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีสภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 89 ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมบังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบั นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจาก
ตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา 95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90 ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา
89 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจาก
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
ตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา 95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 91 ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสานัก และหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ าคณะหรือสานักตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจาก
ตาแหน่ง
มาตรา 92 การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการ
สานัก หัวหน้าและรองหัวหน้าของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ด้วย
มาตรา 93 ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานักงาน เลขานุการคณะ เลขานุการสานัก หัวหน้า
สานักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิการบดีหรือกอง อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ซึ่งเป็นข้าราชการของสถาบัน คงดารงตาแหน่งต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีประกาศของสถาบันตามมาตรา 9 และแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9
เรียบร้อยแล้ว แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้น
แต่ตาแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น
มาตรา 94 ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างสถาบันของส่วนราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างสถาบันและพนักงาน
สถาบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างและพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ และให้
ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ ผ่านสถาบันโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่การนากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้การ
ดาเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 95
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 94 ผู้ใด
(1) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้สถาบันดาเนินการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน แล้วแต่กรณี ในทันที
(2) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (1) แต่ไม่เกินสาม
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
หรือลูกจ้างสถาบันได้ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
(3) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (2) ถ้าสถาบัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
เห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับของสถาบัน
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้
มาตรา 96
ให้ลูกจ้างของสถาบันไม่ว่าจะจ้างจากแหล่งเงินใด ซึ่งจ้างอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นลูกจ้างสถาบันตาม
มาตรา 72 โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 97 ให้สถาบันดาเนินการเปลีย่ นสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัตงิ านเต็มเวลา หรือ
ประจาตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สถาบันดาเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ชั่วคราว หรือ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากลักษณะการจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 72 โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
พนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งและลูกจ้างสถาบันตามวรรคสอง ให้ยังคงได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่นๆ และประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งเงินเดิม
เว้นแต่สภาสถาบันจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบัน
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 98 ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 93 มาตรา 95 มาตรา 96 และ
มาตรา 97 ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 99 ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 95 ให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 95 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้
ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา 100 ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 94 ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจการสภาสถาบัน สภาคณาจารย์ หรือสภาบุคลากร โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบันแล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 101 ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาสานัก และกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือตามมติสภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีฐานะ
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและทาหน้าที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทาหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะครบวาระ
คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายในซึ่งได้รบั แต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือตามมติ
สภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เมื่อครบวาระแล้วให้ถือว่าเป็นการยกเลิก

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

21

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2)
คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายในดังกล่าว ให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน แต่ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายในซึ่งได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือตามมติสภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา 102 ให้ตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวคงดารงตาแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา 103 สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมา
ตามมาตรา 94 หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 95 และมาตรา 97 และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา
เปลี่ยนสถานภาพ หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน
มาตรา 104 ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในสถาบันว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตาแหน่งและงบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงิน
อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นไปเป็นของสถาบัน และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
มาตรา 105 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความในบทเฉพาะกาลนี้ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกสภาสถาบันเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิการบดี ประธานสภา
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันแต่งตั้งจานวนสามคนเป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจทาหน้าที่ให้ความเห็นและกาหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตรานี้ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลนี้ได้ดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
มาตรา 106 ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.
2.

กรณีที่พระราชบัญญัติผ่านการลงประชามติ ขอเสนอให้ทาประชาพิจารณ์ข้อบังคับต่างๆ ที่จะจัดทาขึ้นด้วย
ควรมีการทาประชาพิจารณ์ข้อบังคับของสถาบันด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

