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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... (หมวดที่ 3-5 และ 8) 

ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... (ชุดที่ 4) 

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

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

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ชุดที่ 4 
หมวดที่ 3 (การประกันคุณภาพและการประเมิน) 

51 ให้สถาบันจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

ให้สถาบันจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-มีแก้ไข- 

52 เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของสถาบันตามมาตรา 9 ให้
สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภาสถาบัน
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบันและ
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี 

การประเมินคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา 8 และ
นโยบายที่สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา 22 (1) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน  

การประเมินส านัก ส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน และส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้
นโยบายที่สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา 22 (1) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควร
ปรับปรุงการด าเนินการใด หรือควรมีส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานในส่วน
งานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 

 เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของสถาบันตามมาตรา  
ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภา
สถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภา
สถาบันและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้มีการประเมิน
ดังกล่าวทุกสี่ปี 

การประเมินคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา ๘ 
และนโยบายที่สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๑) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน  

การประเมินส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน ส านัก และส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้
นโยบายที่สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๑) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควร
ปรับปรุงการด าเนินการใด หรือควรมีส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานในส่วน
งานนัน้ต่อไปหรือไม่ด้วย 
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

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

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

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

53 ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันก าหนด เพื่อด าเนินการ
ตามมาตรา 29 (2) 

-ไม่มีแก้ไข-  

54 ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

 

ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสถาบัน 

กรณี  ผู้ช่วยอธิการบดี  
ห ม าย ร วม อ ยู่ ใน ข้ อ ค วาม
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร 
หรือควรระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

55 ให้อธิการบดีจัด ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับในส่วนงานต่างๆ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด
ในข้อบังคับของสถาบัน 

 

หมวดที่ 4 (การบัญชี และการตรวจสอบ) 
56 ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตาม

ส่วนงานของสถาบัน มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ 
หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

-ไม่มีแก้ไข-  

57 สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
การด าเนินการต่างๆ ของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี คณ ะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
การด าเนินการต่างๆ ของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การ

-มีแก้ไข- 
 
เพิ่มเติม คณะกรรมการ

ตรวจสอบสถาบัน  และขอให้
ระบุ เพิ่ ม เติม ในส่วนของค า
นิยาม และอ านาจหน้าที่ หาก
ไม่สามารถระบุในส่วนดังกล่าว
ได้ ให้คงวรรคสอง และวรรค
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

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

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ของสถาบัน ด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

 

สามไว้ตามเดิม 

58 ให้สถาบันจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของสถาบัน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

-ไม่มีแก้ไข-  

59 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา
สถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี 

-ไม่มีแก้ไข-  

60 ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
อธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตาม
ความจ าเป็น 

-ไม่มีแก้ไข-  

61 ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ
สภาสถาบันภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภาสถาบัน
เสนอต่อรัฐมนตรี 

-ไม่มีแก้ไข-  

62 ให้สถาบันจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สถาบันในปีที่ล่วงมา เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดง
รายงานการเงินท่ีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลการด าเนินงาน
ของสถาบันในปีท่ีล่วงมาและแผนงานท่ีจะจัดท าในปีต่อไป 

-ไม่มีแก้ไข-  

63 ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

-ไม่มีแก้ไข-  

หมวดที่ 5 (การก ากับและดูแล) 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

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

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

64 รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
สถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเป็นการเฉพาะ 
ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

-ไม่มีแก้ไข-  

65 บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

-ไม่มีแก้ไข-  

หมวดที่ 8 (ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ) 
77 ปริญญามีสองช้ัน คือ 

ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 

-ไม่มีแก้ไข-  

68 สถาบันมีอ านาจให้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาทีม่ี
การสอนในสถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด 
และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีแก้ไข-  

69 สภาสถาบันอาจก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาใดได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมได้ 

หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

-ไม่มีแก้ไข-  

80 สภาสถาบันอาจออกข้อบั งคับของสถาบั นก าหนดให้ มี
ประกาศนียบัตรช้ันต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ

สภาสถาบันอาจออกข้อบั งคับของสถาบันก าหนดให้ มี
ประกาศนียบัตรช้ันต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

-มีแก้ไข- 
 
เพิ่ ม เติม  หรือ ผู้ส าเร็จ
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(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
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ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าแล้ว 

 (2) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าแล้ว  

 (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

 (4) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา 

ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
แล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้  

(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๔)   ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
หรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม  ใน (๔) เพื่อให้
ครอบคลุมภารกิจของสถาบัน 

81 สถาบันมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบัน
เห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และเป็นประโยชน์
ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์
ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการ
สภาสถาบันในขณะด ารงต าแหน่งน้ันไม่ได้ 

ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีแก้ไข-  

82 สถาบันอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร และ
อาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน 
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของสถาบันก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ใน
โอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีแก้ไข-  

83 สถาบันอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ -ไม่มีแก้ไข-  
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สถาบันหรือส่วนงานของสถาบันได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อ
การค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการ
ของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

84 สถาบันอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่ง
กายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างของสถาบันได้ โดยท าเป็น
ข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีแก้ไข-  

 


