
๑ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... (หมวดที่ ๒) 
ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... (ชุดที่ ๒) 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ชุดที่ ๒ 
๑๙ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคน ซึ่ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  

(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาบุคลากร ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบัน นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๔) กรรมการสภาสถาบันจ านวนหนึ่งคนจากผู้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี 

(๕) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน ได้แก่ ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะและวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักจ านวนหนึ่งคน 
และผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานจ านวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคนจากคณาจารย์ประจ า
ผู้ซึ่งท าการสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ตาม (๓) (๔) และ (๕)  

(๗) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคนจากพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) (๔) และ (๕) 

ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
เป็นอุปนายกสภาสถาบัน และให้อุปนายกสภาสถาบันท าหน้าที่แทนนายก

 ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 
 (๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 
 (๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า
สิบสองคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน  
 (๓) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาบุคลากร ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบัน นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (๔) กรรมการสภาสถาบันจ านวนหนึ่งคนจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี 
 (๕) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน ได้แก่ ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือส านัก จ านวนสองคน โดยต้อง
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีอย่างน้อยหนึ่งคน  และผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านักงานจ านวนหนึ่งคน 
 (๖) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคนจากคณาจารย์
ประจ าผู้ซึ่งท าการสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งตาม (๓) (๔) และ (๕)  
 (๗) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคนจากพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบ
ปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) (๔) และ (๕) 
 ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคน

 



๒ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

สภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภา
สถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทน
นายกสภาสถาบัน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
ทั้งนี้ ให้เลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคนจากบัญชี
รายช่ือที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันตาม (๕) (๖) และ (๗) 
ต้องไม่ใช่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานเดียวกัน 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
สถาบัน และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภาสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน และให้อุปนายกสภาสถาบันท าหน้าที่แทน
นายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภา
สถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายก
สภาสถาบัน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
ทั้งนี้ ให้เลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคนจากบัญชี
รายช่ือที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันตาม (๕) (๖) และ (๗) ต้อง
ไม่ใช่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานเดียวกัน 
 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาสถาบัน และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภาสถาบันเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขานุการต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันตาม (๕) 

๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจด ารงต าแหน่งอีกได้ 

- ไม่มีแก้ไข -  

๒๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๐ นายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาสถาบันใน

- ไม่มีแก้ไข -  



๓ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน

ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภา
สถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบัน
ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มี
การด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
สถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด าเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นข้ึนใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มี
การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

๒๒ สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน 
อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา
ของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใด

- ไม่มีแก้ไข -  



๔ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ

ทรัพย์สินของสถาบัน 
(๕) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรทั้งของสถาบันและที่
สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของ
สถาบันตามมาตรา ๙ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ดังกล่าว 

(๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๘) แต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการส านักงานสภาสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงาน และหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ส านัก 
และส านักงาน 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงานต่างๆ 

(๑๑) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการ
ยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูง
หรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 



๕ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

(๑๒) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การ
จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 

(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๔ (๔) วรรคสอง 

(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๑๐) 

(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ของสถาบัน 

(๑๖) รับรองรายงานกิจการประจ าปีของสถาบัน และเสนอ
รายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบัน 
รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าว
ท าการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ 

(๑๘) สร้างเสริมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันท่ีมิได้ระบุให้
เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

สภาสถาบันจะต้องแถลงให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทราบถึงผล
การด าเนินการของสภาสถาบันในรอบปีที่ผ่านมาและนโยบายในการ
ด าเนินการส าหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๒๓ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน 

- ไม่มีแก้ไข -  

๒๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
สถาบัน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันและ
อธิการบดีเกี่ยวกับการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้า
ของสถาบันและสังคมโดยรวม ระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในด้าน

- ไม่มีแก้ไข -  



๖ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ

การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและ
หน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
ส านักงานสภาสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงาน หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย หรือส านัก 
ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาบุคลากร เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันโดยค าแนะน าของอธิการบดี
แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

- ไม่มีแก้ไข -  

๒๖ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอ
แผนพัฒนาสถาบัน พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน 
งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมถึง
พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานทั่วไป การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และ
ทรัพย์สินของสถาบัน ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน 

การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

- ไม่มีแก้ไข -  

๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งท า
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึงการ
พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของสถาบัน พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การ
เปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

- ไม่มีแก้ไข -  



๗ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและ
หน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

๒๘ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการซึ่งสภาสถาบัน
แต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท าหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอ
สภาสถาบัน พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
สถาบันเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย ท้ังนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและ
หน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

- ไม่มีแก้ไข -  

๒๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งท า
หน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและ
แผนพัฒนาวิชาการของสถาบันต่ออธิการบดี 

(๒) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
และการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา 

(๓) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ 
การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัด
การศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 

(๔) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของ
สถาบัน 

(๕) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต 

- ไม่มีแก้ไข -  



๘ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร รวมทั้งการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน  

(๖) จัดหาวิธีการอันจะท าให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การริ่เริ่ม การปรับแปลง การถ่ายทอดและการพัฒนา
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้นต่อสภาสถาบัน 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและ
หน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายวิชาการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

๓๐ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ท าหน้าที ่

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ
วิธีการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน

ด้านเหตุใดๆ หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการปฏิบัติ
ไม่เป็นธรรมต่อตน 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตาม
ข้อบังคับของสถาบัน  

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและ
หน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

- ไม่มีแก้ไข -  

๓๑ ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และ  ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์  



๙ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของสถาบัน มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์
ประจ า และระหว่างคณาจารย์ประจ าด้วยกัน  

(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
คณาจารย์ประจ า 

(๓) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจ า 
(๔) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดี

ในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ สภาสถาบันหรืออธิการบดี

มอบหมาย  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ

การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชุมของสภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

และกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของสถาบัน มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส่ งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่ างสถาบันกับ
คณาจารย์ประจ า ระหว่างคณาจารย์ประจ าด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์
ประจ ากับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
 (๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
คณาจารย์ประจ า 
 (๓) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจ า 
 (๔) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและ
อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน 
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดี
มอบหมาย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน ตลอดจน
การประชุมของสภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๓๒ ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วย ประธานสภาบุคลากรและ
กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุนวิชาการ และระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการด้วยกัน  

(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
(๔) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดี

ในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ สภาสถาบันหรืออธิการบดี

มอบหมาย  

 ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วย ประธานสภาบุคลากรและ
กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุนวิชาการ  ระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการด้วยกัน และระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการกับ
คณาจารย์ประจ า  
 (๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
 (๓) ผดุงเกียรติของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
 (๔) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและ
อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของสถาบัน 
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดี

 



๑๐ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชุมของสภาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มอบหมาย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน ตลอดจน
การประชุมของสภาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๓๓ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการ
บริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือ
จะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่สภาสถาบัน
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

- ไม่มีแก้ไข -  

๓๔ อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน และให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการกระท าใดอันขัดต่อ
ปณิธานของสถาบันตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 

๓๖ วรรคหนึ่ง โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ ช่วยอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๓๖ วรรคสอง และให้มีอ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย 

- ไม่มีแก้ไข – 
 

 



๑๑ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับ
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดยอนุโลม 

๓๕ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามป ี

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสองป ี

 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้า
ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามป ี

 

๓๖ รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี 
(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ทางการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการซึ่งส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสถาบันรับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของสถาบัน 
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง 

- ไม่มีแก้ไข -  

๓๗ อธิการบดี เป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้ งปวง และ
โดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของ
สถาบัน ในการนี้ ให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง และประกาศได้ 

- ไม่มีแก้ไข -  



๑๒ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานท่ี และ
ทรัพย์สินอื่นของสถาบัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของสถาบัน 

(๓) จัดท าแผนพัฒนาสถาบัน และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของสถาบัน 

(๔) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และปณิธานของสถาบัน 
และจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภา
สถาบัน 

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดีและอาจารย์พิเศษโดย
ค าแนะน าของคณบดี 

(๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการส านัก และรอง
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น  

(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

(๘) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของ
สถาบันต่อสภาสถาบัน 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของสถาบัน หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็น
ผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้
รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภา
สถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้รักษาการแทน 

- ไม่มีแก้ไข -  



๑๓ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
๓๙ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบงานของคณะและวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

คณบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๔๐ 

รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
การรักษาการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีสภาสถาบันแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ 

 ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของคณะและวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได้ 
 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
 คณบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๐ 
 รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ 
 เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่ง
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของรองคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
 การรักษาการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีสภาสถาบันแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ 

 

๔๐ คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามป ี

- ไม่มีแก้ไข -  

๔๑ รองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี 
(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์การท างาน
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

- ไม่มีแก้ไข -  

๔๒ ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
วิทยาลัยซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ 

- ไม่มีแก้ไข -  



๑๔ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

และกรรมการ 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ

การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ การด าเนินงาน 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๔๓ คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 

(๒) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือ
วิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน 
รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

(๓) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ส าหรับคณะหรือวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบัน 

(๔) วางหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย 

(๕) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนอ

อธิการบดี 
(๗) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอด

ถอนศาสตราจารย์พิเศษ และการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติ
คุณต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอต่อสภา
สถาบัน 

(๘) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของสถาบัน 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ

- ไม่มีแก้ไข -  



๑๕ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
วิทยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ สภาสถาบันหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

๔๔ ในส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มี
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามจ านวนที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลก าหนดเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการ
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามอบหมายก็ได้ 

รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่านั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าจากผู้มีคุณสมบัติตาม
วรรคสาม 

คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
และรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าพ้นจากต าแหน่งด้วย 

การด าเนินงานของส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

การรักษาการแทนผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้น ามาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- ไม่มีแก้ไข -  

๔๕ ในส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มี
คณะกรรมการประจ าส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

- ไม่มีแก้ไข -  



๑๖ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

เทียบเท่า ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการ 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ อ านาจหน้าที่ 
การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าส านัก หรือ
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

๔๖ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ต้อง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการ
แทนต าแหน่งอื่นได้อีกไม่เกินสองต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

- ไม่มีแก้ไข -  

๔๗ การได้มาซึ่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

- ไม่มีแก้ไข -  

๔๘ ในส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน และส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน ให้มีผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน และส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน และให้มีต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านักงานตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด
เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานมอบหมาย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การด ารงต าแหน่ง การพ้น
จากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้

- ไม่มีแก้ไข -  



๑๗ 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
๔๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงานสภาสถาบัน 

ส านักงาน คณะ วิทยาลัย ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่
แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าซึ่งได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีอาจมอบอ านาจต่อให้
รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่านั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอ านาจมานั้นแทนได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจ
ต่อมีอ านาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด 

- ไม่มีแก้ไข -  

๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน 
การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้
ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้
ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ค าสั่งมอบอ านาจ 

- ไม่มีแก้ไข -  

 


