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สรุปความเห็นและข้อเสนอประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 

ข้อมูลจากหน่วยงาน และการประชาพิจารณ์ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที ่5 ตุลาคม 2558 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 

(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 
หมายเหตุ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....” -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
 (1) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 
 (2) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
 “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 “คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “สภาคณาจารย”์ หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 “สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน ลูกจ้างสถาบัน ข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
เสนอให้ก าหนดความหมายของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ควรให้ครอบคลุมพนักงาน

คณะด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 94 
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์) 
นิยาม “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” ไว้ แต่มิได้น าค าดังกล่าวมาใช้ ท าให้ขาดความ

สมบูรณ์ หากเป็นไปได้ให้น าไปปรับใช้ในมาตราที่เกี่ยวข้อง 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

มาตรา 5 ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
หมวด 1 (บททั่วไป) 

มาตรา 7 ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชเป็นสถานศึกษาช้ันสูง มีพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ 
และเผยแพร่ องค์ความรู้ ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทะนุบ ารุงและส่งเสริม 
คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

 สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน าความรู้และคุณธรรมมาสร้าง
ปัญญา สร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

คณะสถิติประยุกต์ 
1.  มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ว่าสถาบันฯ ควรมีความยืดหยุ่นส าหรับการ ขยายพันธ

กิจให้รวมถึงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งอาจมีความเหมาะสมใน
อนาคต 

2. บรรทัดที่ 4 ทะนุบ ารุง หรือท านุบ ารุง เพราะมาตรา 28 (6) ใช้ท านุบ ารุง 
3. ควรมีการเสริมและอ้างอิงเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
4. วรรค 2 ผลิตบัณฑิต (ใช้ค าว่าผลิตบัณฑิตอย่างเดียว ควรเปิดกว้าง ยืดหยุ่น 

ไม่ใช่ผลิตแค่บัณฑิตอย่างเดียว เช่น ผู้ที่เข้ารับการอบรม ฯลฯ) 
 
 

 

มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุพันธกิจตามมาตรา 7 สถาบันต้องด าเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 
 (1) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 
 (2) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
 (3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 (4) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม 
 (5) ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 (6) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 9 สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี ้
 (1) ส านักงานสภาสถาบัน 
 (2) ส านักงาน 
 (3) คณะ 

คณะสถิติประยุกต์ 
เนื่องจากโครงสร้างและอ านาจหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ควรมีบท

เฉพาะกาลในภาพรวมที่ระบุอย่างชัดเจนให้แต่ละส่วนงานยังคงมีอ านาจหน้าที่เช่นเดิมใน
การบริหารงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

 (4) วิทยาลัย 
 (5) ส านัก 
 สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย 

หรือส านัก เพื่อด าเนินการตามพันธกิจตามมาตรา 7 เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้ 
 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วน
งานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็นประกาศของสถาบัน 

มาตรา 10 ภายใต้พันธกิจตามมาตรา 7 สถาบันอาจรับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ
ในสถาบันก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งช้ันใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้ 

 การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 11 ภายใต้พันธกิจตามมาตรา 7 สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยใน
การจัดการศึกษา สถาบันมีอ านาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง
หรือสถาบันนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

 การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของสถาบัน  

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 12 กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 13 สถาบันมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่างๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจตามมาตรา 7 อ านาจ
หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

 (1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก

คณะนิติศาสตร์ 
ควรเพิ่มข้อ (1) เป็น 1.1 ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ

โทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและบริการทาง
วิชาการ 

ควรเพิ่มเติมเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามข้อ (1), (4), (5), (8) และ 
(10) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน” 
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ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 
  การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระท าได้เฉพาะ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 15  
 (2) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ

ภายในอ านาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งท าความตกลงหรือก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 
 (3) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน

ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกิจตามมาตรา 7 
 (4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การ

เข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนและการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน 
  การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการ

ร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 
 (5) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี 
 (6) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ

ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
ข้อบังคับของสถาบัน 

 (7) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการน าผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็น
ประโยชน ์

 (8) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  

 (9) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

 (10) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน 
หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน 

มาตรา 14 รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
 (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
 (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

คณะสถิติประยุกต์ 
(6) สถาบันปกครอง (น่าจะเป็น สถาบันครอบครอง หรือ สถาบัน ปกครอง) 
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ดังกล่าว 
 (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ และเงินหรือ

ทรัพย์สินอื่นที่สถาบันเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่ หรือทีไ่ด้จากสัญญาต่างๆ ของสถาบัน 
 (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สิน

ของสถาบัน 
 (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราช

พัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
 (7) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจ านวนที่

เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามพันธกิจของสถาบัน และในการพัฒนาการ
อุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและให้สามารถพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าระดับนานาชาติได้ 

 ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันใน
สัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย 

 รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

 ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
สถาบันและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจ าเป็นของสถาบัน 

มาตรา 15 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงิน
รายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มาก่อน
หรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 16 ทรัพย์สินของสถาบันท่ีใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง และการบังคับ
ทางปกครอง 

 บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นต่อสู้กับสถาบันในเรื่อง
ทรัพย์สินของสถาบันมิได้ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 17 บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน
ตามมาตรา 7 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ แต่
ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หาก
ไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
หมวด 2 (การด าเนินการ) 

มาตรา 18 ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 
 (1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  
 (3) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ 

ประธานสภาบุคลากร และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 (4) กรรมการสภาสถาบันจ านวนหนึ่งคนจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบด ี
 (5) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ

ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือส านัก จ านวนสอง
คน โดยต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีอย่างน้อยหนึ่งคน และผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานจ านวนหนึ่งคน 

 (6) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคนจากคณาจารย์ประจ าผู้ซึ่งท าการสอนใน
สถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3) (4) และ (5)  

 (7) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคนจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการผู้
ซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3) (4) และ (5) 

 ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน 
และให้อุปนายกสภาสถาบันท าหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
สถาบันตาม (4) (5) (6) และ (7) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันตาม (5) 
(6) และ (7) ต้องไม่ใช่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานเดียวกัน 

คณะสถิติประยุกต์ 
ที่ประชุมมีความเห็นว่า กลไกของสภาสถาบันนับเป็นความส าคัญสูงสุดส าหรับการ

บริหารสถาบันฯ ในอนาคต ดังนั้น สภาสถาบันจึงควรมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการคัดสรรผู้ที่มีความพร้อมทั้ง ด้านคุณสมบัติ เวลา และความตั้งใจ
ในการพัฒนาสถาบันฯ มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนกรรมการที่มาจากภายใน
สถาบันก็ควรมีความหลากหลาย และควรเป็นบุคคลที่มีอิสระจากผู้บริหารอย่างชัดเจน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่ารายละเอียดในมาตรานี้ควรมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

(2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบคน ซึ่ง... 
(3) ขอให้แยกนายกสมาคมนักศึกษาเก่าออกจากข้อนี้ เนื่องจากสมาคมนักศึกษา

เก่าเป็นนิติบุคคลอิสระ ไม่ใช่หน่วยงานของสถาบัน 
(4) ขอให้ยกเลิกทั้งหมด 
(5) กรรมการ... จ านวนสองคน ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี...ที่มาจากการ

เลือกตั้ง 
วรรคสุดท้าย ให้...แต่งตั้งรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน 

และ.... 
 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ให้รวม (4) และ (5) เป็นดังนี้ 
“กรรมการสภาสถาบันจ านวน 4 คน ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

ส านัก ผู้อ านวยการส านักงาน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย หรือส านัก โดยต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีอย่างน้อย 2 คน ” 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์) 
เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ เรื่องส าคัญๆ ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดที่สภาสถาบัน ดังนั้นจะ

ขอให้พิจารณาทบทวนเรื่อง ดังนี้ 
1. การถ่วงดุลอ านาจในสภาสถาบัน 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน และให้
ผู้อ านวยการส านักงานสภาสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขานุการต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันตาม (5) 

2. การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. จ านวนองค์คณะให้มีสัดส่วนที่เอื้อต่อการบริหารงาน 
 
ที่ประชุมประชาพิจารณ์ คร้ังที่ 1 
1. เห็นด้วยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ในเรื่องที่กรรมการ

สภาสถาบันควรมีวาระ เพื่อธรรมาภิบาล และกรรมการสถาบันกับผู้บริหารสถาบันไม่
ควรทับซ้อนกันมากเกินไป 

2. การก าหนดวาระ/ จ ากัดวาระของกรรมการ/ นายกสภาสถาบัน ควรมีการ
ก าหนด/ จ ากัดวาระเพื่อป้องกันการไม่มีการผลัดเปลี่ยนวาระ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการสภาสถาบัน เพื่อให้เกิดความสะดวก 
และคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบัน  

4. ผู้บริหารสถาบันกับการเป็นกรรมการสภาสถาบันทั้งชุด ไม่ควรด าเนินการ /ควร
เป็นเพียงบางต าแหน่งเท่านั้น / ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี/ ผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ด าเนินการโดยสภาสถาบัน ประเด็นนี้ควรพิจารณาในการก าหนดผู้บริหาร
สถาบันเป็นกรรมการสภาสถาบันเช่นกัน 

5. เลขานุการ ไม่มีวาระ แต่ถ้าไม่มีประสิทธิภาพ จะท าอย่างไร อย่ามองแต่มุม
เดียว 

6. สนับสนุนว่าเลขานุการไม่มีวาระ เพราะเวลาหมดวาระแล้วเค้าจะอย่างไร เคย
เป็นคนสั่งต้องมาถูกสั่ง งานประจ าของเค้าจะเป็นอะไร 

มาตรา 19 นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 18 (2) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 18 (4) (5) (6) และ (7) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสามปี และอาจด ารงต าแหน่งอีกได้ 

คณะสถิติประยุกต์ 
ที่ประชุมมีความเห็นว่ากลไกของสภาสถาบันเป็นความส าคัญสูงสุดส าหรับการ

บริการสถาบันฯ ในอนาคต ดังนั้น จึงควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดการสืบทอดอ านาจใน
อนาคตด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าควรก าหนดให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งใหม่ได้ไม่
เกินสองวาระต่อเนื่อง 

 

 

มาตรา 20 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 19 นายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา 18 จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (6) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน 
 (7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 

และยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้
สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่ 

 ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

 ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

 
 
 
 
มาตรา 21 สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้

ให้รวมถึง 
 (1) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุ

พันธกิจของสถาบัน 
 (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับ
ส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 

 (3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 
 (4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

 (5) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต 
และประกาศนียบัตรทั้งของสถาบันและที่สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น 
รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

 (6) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา 9 รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

 (7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

 (8) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

 (9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
ส านักงานสภาสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงาน และหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ส านัก และส านักงาน 

 (10) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ 
 (11) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การ

ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการ
เปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

 (12) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น 

 (13) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการลงทุน
หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา 13 (4) วรรคสอง 

 (14) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือ
ยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 (10) 

 (15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน 
 (16) รับรองรายงานกิจการประจ าปีของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อ

ทราบ 
 (17) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการ

ใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ 

 (18) สร้างเสริมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 (19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

โดยเฉพาะ 
 สภาสถาบันจะต้องแถลงให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทราบถึงผลการด าเนินการของสภาสถาบันใน

รอบปีท่ีผ่านมาและนโยบายในการด าเนินการส าหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
มาตรา 22 การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
มาตรา 23 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภา
สถาบันและอธิการบดีเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันและ
สังคมโดยรวม ระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของสถาบัน 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 24 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักงานสภาสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงาน หัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย หรือส านัก ประธานสภา
คณาจารย์ และประธานสภาบุคลากร เป็นกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันโดยค าแนะน าของอธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ 

ที่ประชุมประชาพิจารณ์ คร้ังที่ 1 
ใครเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพราะคณะกรรมการชุดอื่นๆ สภา

สถาบันแต่งตั้ง 

 

มาตรา 25 คณะกรรมการบริหารสถาบันมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนาสถาบัน 
พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน 
รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป 
การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่
อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน 

 การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

คณะสถิติประยุกต์ 
ระบุถึงคณะกรรมการที่เทียบเคียงได้กับ ทคอ. ในปัจจุบัน แต่กรอบงานและ

อ านาจหน้าที่ระบุไว้ยังไม่ครบถ้วนกับที่ ทคอ. ในปัจจุบันปฏิบัติอยู่ และไม่ได้มีการะบุ
ถึง ทคอ. ชุดอื่นๆ ไว้ใน พ.ร.บ. อ านาจ/ กลไกในการแต่งตั้ง ทคอ. ย่อยชุดต่างๆ ก็ไม่ได้
มีการระบุไว้ในที่ใดใน พ.ร.บ. น้ี 

 

มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
สถาบันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบ
เลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

ทั้งนี ้ตามข้อบังคับของสถาบัน 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท าหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน พิจารณา
กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 28 ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ

สถาบันต่ออธิการบดี 
 (2) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง

การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
 (3) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือ

การยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 
 (4) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน 
 (5) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต 

และประกาศนียบัตร รวมทั้งการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน  
 (6) จัดหาวิธีการอันจะท าให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การริ่เริ่ม การปรับแปลง การถ่ายทอดและการพัฒนาทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเจริญ
ยิ่งขึ้นต่อสภาสถาบัน 

 (7) ด าเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธาน คณะนิติศาสตร์  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง 
ท าหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

 (1) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ 

 (2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
 (3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้านเหตุใดๆ หรือเห็นว่า

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือมีการปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อตน 

 (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ท้ังนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
  

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน อ านาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

1. ควรย้ายไปไว้ท่ี มาตรา 73 เป็น 73/1 
2. ย้าย (1) อยู่ในย่อหน้าสุดท้าย และแก้ไขเป็น “องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง การ
ด าเนินงาน อ านาจและหน้าที่ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน” 

3. เปลี่ยนข้อ (2), (3) และ (4) เป็น (1), (2), (3) ตามล าดับ 

มาตรา 30 ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าของสถาบัน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจ า ระหว่างคณาจารย์
ประจ าด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจ ากับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

 (2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจ า 
 (3) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจ า 
 (4) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง

ปวงของสถาบัน 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
เพิ่มอ านาจหน้าที่สภาคณาจารย์ อีก 1 ข้อ คือ “(6) รับเรื่องราวร้องเรียนและ

ข้อคิดเห็นเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน” 

 

มาตรา 31 ให้มีสภาบุคลากร ประกอบด้วย ประธานสภาบุคลากรและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการ  ระหว่างพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้วยกัน และระหว่างพนักงานสถาบันสาย
สนับสนุนวิชาการกับคณาจารย์ประจ า  

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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หมายเหตุ 

 (2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการ 

 (3) ผดุงเกียรติของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
 (4) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง

ปวงของสถาบัน 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

มาตรา 32 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และ
อาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่
สภาสถาบันก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

ส านักบรรณสารการพัฒนา 
1. ก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อประชาคมให้

ข้อมูลที่ส าคัญๆ เช่น การเงิน การบริหารงานบุคคล ปริมาณและคุณภาพของนักศึกษา 
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ รวมทั้งเป้าหมายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการที่จะบริหาร
สถาบันต่อไป เป็นต้น 

2. เมื่อมีการเปลี่ยนทีมบริหารสถาบัน (อธิการบดี) ต้องมีการส่งมอบงานงานอย่าง
เป็นทางการ โดยต้องแสดงข้อมูลที่ส าคัญๆ เช่น การเงิน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

 

มาตรา 33 อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 34 
โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 34 
 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (6) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการ
กระท าใดอันขัดต่อปณิธานของสถาบันตามมาตรา 7 วรรคสอง 

 (7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง โดย

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ค าแนะน าของอธิการบดี 
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 วรรคสอง และให้มี

อ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย 
 เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง

ด้วย และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา 34 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปี 

 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
(1) เปลี่ยนจากไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) เปลี่ยนจากไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

มาตรา 35 รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี 
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ทางการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (3) เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (4) คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของสถาบัน 
 ผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง 

คณะสถิติประยุกต์ 
หากจะระบุคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ควรระบุผู้ช่วย

อธิการบดีไว้ในบรรทัดแรกด้วย หรือแยกออกเป็นสองมาตรา ส าหรับรองอธิการบดี 
และส าหรับผู้ช่วยอธิการบดี 

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
1. (3) แก้ไขจาก “และเคยปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี” เป็น 

“และเคยปฏิบัติงานในสถาบันโดยมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี” 
2. แยกคุณสมบัติผู้ช่วยอธิการบดีออกมาต่างหากเพิ่มเป็นอีก 1 มาตรา 

 

มาตรา 36 อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 (1) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบัน รวมทั้งพันธกิจและนโยบายของสถาบัน ในการนี้ ให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง และ
ประกาศได้ 

 (2) บริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน 

 (3) จัดท าแผนพัฒนาสถาบัน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  



15 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน 
 (4) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้

บรรลุพันธกิจและปณิธานของสถาบัน และจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบัน 

 (5) แต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดีและอาจารย์พิเศษโดยค าแนะน าของคณบดี 
 (6) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการส านัก และรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ

อย่างอื่น  
 (7) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
 (8) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน 
 (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือ

ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา 37  ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามี

รองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 34 เป็นผู้รักษาการแทน 

 ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 38 ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
วิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

 คณบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 39 
 รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 40 
 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของรองคณบดี 

ให้เป็นไปตามข้อบงัคับของสถาบัน 
 การรักษาการแทนคณบดี ให้น ามาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ ในกรณีสภา

สถาบันแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 39 

คณะสถิติประยุกต์ 
ควรมีการระบุการพ้นจากต าแหน่งของคณบดีให้ชัดเจน เหมือนกับต าแหน่งอื่นๆ  

 

มาตรา 39 คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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สถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภา
สถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

มาตรา 40 รองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี 
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 41 ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยซึ่งสภาสถาบัน
แต่งตั้ง ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 42 คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของ

สถาบัน 
 (2) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัด

ต่อข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย 

 (3) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะหรือวิทยาลัย
เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 

 (4) วางหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย 

 (5) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
 (6) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี 
 (7) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ 

และการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ
เสนอต่อสภาสถาบัน 

 (8) ก ากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของคณะ
หรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน 

 (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
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 (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา 43 ในส านัก และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้มีผู้อ านวยการหรือ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก 
หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเพื่อท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามอบหมายก็
ได้ 

 รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้
อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสาม 

 คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการหรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 เมื่อผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 

 การด าเนินงานของส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

 การรักษาการแทนผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
ให้น ามาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 44 ในส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีคณะกรรมการประจ า
ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้า
สว่นงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ อ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจ าส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 45 ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้อีกไม่

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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เกินสองต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
มาตรา 46 การได้มาซึ่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง

อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 47 ในส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ส านักงาน ให้มีผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน และให้มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน
มอบหมาย 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจ
หน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน คณะ วิทยาลัย 
ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

 คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งได้รับ
มอบอ านาจจากอธิการบดีอาจมอบอ านาจต่อให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้นปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับมอบอ านาจมานั้นแทนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจต่อมีอ านาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 49 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบัน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในค าสั่งมอบอ านาจ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

หมวด 3 (การประกันคุณภาพและการประเมิน) 
มาตรา 50 ให้สถาบันจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมถึง -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

การประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน 
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

สถาบัน 
 
 
มาตรา 51 ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงาน โดยผู้ประเมินซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบันและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
 การประเมินคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามวรรค

หนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา 8 และนโยบายที่สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา 21 (1) เป็น
เกณฑ์ในการประเมิน  

 การประเมินส านักงานสภาสถาบัน ส านักงาน ส านัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้นโยบายที่สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา 21 (1) เป็นเกณฑ์
ในการประเมิน 

 รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการด าเนินการใด 
หรือควรมีส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานในส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย 

 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 52 ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการ
สอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันก าหนด เพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา 28 (2) 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 53 ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

  

มาตรา 54 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน  

คณะสถิติประยุกต์ 
ควรระบุการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีให้ชัดเจน เหมือนกับต าแหน่ง

อื่นๆ  

 

หมวด 4 (การบัญชีและการตรวจสอบ) 
มาตรา 55 ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน มี

สมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์) 
เนื่องจากปัจจุบันในสภาพการณ์ปัจจุบันการท าบัญชีอาจไม่ต้องใช้สมุดบัญชี แต่อยู่ใน

รูปแบบอื่นที่มาตรฐานสากลยอมรับ หากใช้ค าว่า “สมุดบัญชี” จะเป็นค าที่มีความหมายแคบ 
วรรคแรก อาจใช้ค าว่า “ให้มีการท าบัญชี” 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

ทั่วไป วรรคท้าย อาจใช้ค าว่า “การบันทึกรายการบัญชี ตามวรรคแรก” 
มาตรา 56 สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของ

สถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 57 ให้สถาบันจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี 

 วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 58 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 59 ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

  

มาตรา 60 ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบันภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 61 ให้สถาบันจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสถาบันในปีที่ล่วงมา เสนอ
ต่อสภาสถาบันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน 

 ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลการด าเนินงานของสถาบันในปีท่ีล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 62 ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

หมวด 5 (การก ากับและดูแล) 
มาตรา 63 รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม

พันธกิจตามมาตรา 7 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเป็น
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

การเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ
ส่วนรวม ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้
ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 64 บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

หมวด 6 (คณาจารย์) 
มาตรา 65 คณาจารย์ประจ ามีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามพันธกิจของสถาบัน  
 ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และด ารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่สภา

สถาบันก าหนด 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 66 คณาจารย์ประจ าของสถาบนัมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศาสตราจารย ์
 (2) รองศาสตราจารย ์
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 (4) อาจารย์ 
 ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 
 สภาสถาบันอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นอีกได้ โดยท าเป็น

ข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ

สถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
 
 
 

ส านักบรรณสารการพัฒนา 
ควรเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการที่นอกเหนือจากความสามารถด้านการสอนและวิจัย 

เช่น Professor (Research), Professor (Industry Associate), Professor (Clinic) เป็น
ต้น เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและคงวามเช่ียวชาญ 

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์วุฒิคุณ รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

คุณ และอาจารย์วุฒิคุณ สามารถระบุใน พ.ร.บ.ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

มาตรา 67 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ 
ข้อสังเกต ควรจะยึดตาม พ.ร.บ. เดิม ตามมาตรา 32 หรือไม่ว่า ศาสตราจารย์

ประจ าผู้ซึ่งพ้นต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 

มาตรา 68 ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติ

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

เหมาะสม และมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา 69 สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษซึ่งมี

คุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของสถาบัน
เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 70 บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านาม เพื่อแสดง
วิทยฐานะได้ตลอดไป 

 การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ 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) 
 การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่

เรียกช่ืออย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

หมวด 7 (การบริหารงานบุคคล) 
มาตรา 71 พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย 
 (1) พนักงานสถาบันสายวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศาสตราจารย ์
  (ข) รองศาสตราจารย ์

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

  (ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  (ง) อาจารย์ 
  (จ) ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม 
 (2) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งและระดับต าแหน่งซึ่ง

ก าหนดไว้ตามข้อบังคับของสถาบัน โดยมีระดับต าแหน่งสูงสุดคือเช่ียวชาญพิเศษ 
 ระดับต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดย

ค าแนะน าของสภาสถาบัน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตาม (2) ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา 72 นอกจากพนักงานสถาบันตามมาตรา 71 แล้ว สถาบันอาจให้มีลูกจ้างสถาบันเพื่อ

ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ในสถาบันอีกได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างจากแหล่งเงินใด ให้ถือเป็นลูกจ้าง
สถาบันตามความในมาตรานี ้

 
 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 73 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การพัฒนา
บุคลากร การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การด าเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ 
ควรเพิ่ม มาตรา 73/1 ให้สถาบันจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน

สถาบันและลูกจ้างสถาบัน ตามมาตรฐานเดียวกับที่รัฐจัดให้ข้าราชพลเรือน 
 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 
ในการรับอาจารย์ หากส าเร็จในระดับปริญญาเอกและการรับนั้นเป็นการรับในสาย

สอนและวิจัย ให้เริ่มต้นที่ต าแหน่ง Assistant professor และมีเง่ือนไขให้ได้รับการ
ก าหนดต าแหน่งเป็น Associate ภายใน x ปี (with Tenure awarded) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ไม่จ ากัดสิทธิที่คณะจะรับอาจารย์ในสายสอนอย่างเดียว (Lecturer) แต่จะไม่
สามารถมีต าแหน่งวิชาการได้และอาจด าเนินการเป็นสัญญาจ้าง เช่น 1 ปี 5 ปี เป็นต้น 

 

มาตรา 74 ให้สภาสถาบันก าหนดระดับต าแหน่งเฉพาะตัวส าหรับพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึงการ
ใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

หมวด 8 (ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ)  
มาตรา 75 ปริญญามีสองช้ัน คือ 
 ปริญญาเอกเรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ด. 
 ปริญญาโทเรียกว่า มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ม. 

คณะสถิติประยกุต ์
มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ว่าสถาบันฯ ควรมีความยืดหยุ่นส าหรับการ ขยายพันธกิจ

ให้รวมถึงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งอาจมีความเหมาะสมในอนาคต 
 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 
1. สามารถให้ปริญญาบัณฑิตได้ (ปริญญาตรี) 
เหตุผล บางคณะมีศักยภาพ เช่น คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ เช่น KAIST, Caltech หรืออีกหลายๆ แห่ง 
แม้จะเปิดท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แต่ก็มีจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี
น้อยกว่าปริญญาโทและปริญญาเอก หรือ KAIST แรกก่อตั้งไม่มีปริญญาตรี แต่ให้หลังว่า 
10 ปี จึงเริ่มเปิดปริญญาตรี และการรับนักศึกษาปริญญาตรีก็เข้มข้นไม่แพ้ระดับที่สูง
กว่า 

การเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ท าให้นิด้าใกล้ชิดประชาชนกว้าง
ขึ้น ยิ่งหากมีการคัดสรรที่เข้มข้น เช่น มหาวิทยาลัยช้ันน าข้างต้น ยิ่งจะเพิ่มช่ือเสียง และ
การที่ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เห็นบรรยากาศของการเรียนการสอนของ
บัณฑิตศึกษา ก็จะเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและยังเป็นการ utilize 
ทรัพยากรที่มีการใช้ไม่มากนักในเวลากลางวันของวันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกด้วย รวมทั้งเป็น
องค์ประกอบหนึง่ที่จ าเป็นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก 

การที่คณะ/ วิทยาลัยใด ประสงค์และพร้อมจะเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะ ภายใต้เง่ือนไขของสถาบัน เช่น รับ
จ านวนจ ากัด เฉพาะนักเรียนที่อยู่ระดับต้นๆ ของโรงเรียน หรือในภูมิภาค เป็นต้น 

 

มาตรา 76 สถาบันมีอ านาจให้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน 
และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด และจะใช้อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 77 สภาสถาบันอาจก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาใดได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้ 
 หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 78 สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับของสถาบันก าหนดให้มีประกาศนียบัตรช้ันต่างๆ ได้ -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว 
 (2) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (4) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือ

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
มาตรา 79 สถาบันมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิและ

คุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภา
สถาบันในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

 ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 80 สถาบันอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต และประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภา
สถาบัน ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของสถาบันก็ได้ 

 การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไข
อย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

  

มาตรา 81 สถาบันอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบันได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่
มิใช่เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 82 สถาบันอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 
พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบันได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

หมวด 9 (บทก าหนดโทษ) 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

มาตรา 83 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ  เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว 
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในสถาบันโดยที่
ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

  

มาตรา 84 ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 (1) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วน
งานของสถาบันไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใดๆ 

 (2) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือ
ซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 

 (3) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนตามมาตรา 81 วรรคสอง 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (1) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (2) แต่
กระทงเดียว 

 ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

  

บทเฉพาะกาล 
มาตรา 85 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี ้

คณะสถิติประยุกต์ 
ควรมีการระบุให้ชัดเจนถึงการโอนบรรดาทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นของ

หน่วยงานเดิม 

 

มาตรา 86 ให้สภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2509 ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 87 ให้ส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และหน่วยงานที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน ซึ่งมี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มี
ข้อบังคับของสถาบันตามมาตรา 9 ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ที่ประชุมประชาพิจารณ์ คร้ังที่ 1 
บรรทัดสุดท้าย “... จนกว่าจะมีข้อบังคับสถาบันตามมาตรา 9...” แต่ในมาตรา 9 

ระบุให้ท าเป็นประกาศสถาบัน 

 

มาตรา 88 ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภา
คณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภา
คณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีสภาสถาบันและสภาคณาจารย์
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 89 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากต าแหน่ง และให้น าความในวรรคสองของมาตรา 
95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 90 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบัน
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากต าแหน่ง และให้น าความในวรรคสองของมาตรา 
95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะนิติศาสตร์ 
แก้ไข ดังนี้  “ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี  ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ ในวันก่อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้น
ต าแหน่ง และให้น าความในมาตรา 89 วรรค 1 และวรรค 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

 

มาตรา 91 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือส านักตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือส านักดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ  

 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งคงด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง  

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจุบันสถาบันไม่มีต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก โดยมี

เฉพาะต าแหน่งรองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก จึงไม่ควรใส่ช่ือต าแหน่งดังกล่าวไว้ใน
มาตรานี้ เนื่องจากอยู่ในส่วนของบทเฉาะกาล 

 

มาตรา 92 การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือส านักตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2509 ด้วย 

  

มาตรา 93 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ คณะสถิติประยุกต์  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

ส านักงาน เลขานุการคณะ เลขานุการส านัก หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานอธิการบดีหรือกอง อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของสถาบัน คงด ารงต าแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานสถาบันภายในสามปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่
ต าแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเลขานุการคณะ เลขานุการส านัก หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานอธิการบดีหรือกอง อยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของสถาบัน คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนา... ก่อนเวลาเช่นว่านั้น 

(ขอให้ตัดถ้อยค าต้ังแต่ “แต่หากไม่แสดงเจตนา...ก่อนเวลาเช่นว่านั้น” 
เนื่องจาก 

1. ทุกมหาวิทยาลัย ยกเว้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้บังคับให้ต าแหน่งด า
กล่าวต้องออกนอกระบบ 

2. ต าแหน่งนี้เป็นต าแหน่งเฉพาะตัว และไม่มีวาระ หากให้พ้นต าแหน่ง จะให้
ไปด ารงต าแหน่งอะไร 

3. ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เงิน
ประจ าต าแหน่งตามมติ ครม. ค่าสมนาคุณต่างๆ ที่สถาบันรับรองต่อประชาคมว่า 
“ข้าราชการ พนักงาน สถาบันเดิม พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานะจากข้าราชการ 
ลูกจ้างต่างๆ ของสถาบัน จะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมอย่างแน่นอน” จะใช้เงินจากที่ใดมาจ่าย) 

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ระบุให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ

ส านักงาน เลขานุการคณะ หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงานอธิการบดีหรือกอง... หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานสถาบันภายใน 3 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้
นั้นพ้นจากต าแหน่ง... 

ในขณะที่ต าแหน่งอื่นๆ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ไม่ได้ระบุข้อความในลักษณะเดียวกันไว้ด้วย (มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 39 
ตามล าดับ) ในกรณีนี้แสดงว่า ในต าแหน่งบริหารดังกล่าวมิต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพหรือต้องเป็นพนักงานสถาบันใช่หรือไม่ 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวของผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

สถาบัน สถาบันจะให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งใดและประเภทใด เนื่องจากช่ือต าแหน่งเดิมได้
ถูกยุบเลิกไปแล้ว 

 
ส านักสิริพัฒนา 
จากข้อความ...หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันภายใน

สามปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง.... ควรแจ้งให้ชัดเจนว่าจะ
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นไปอยู่ที่ใด ท าหน้าที่อะไร ก่อนที่จะมีการลงประชามติเพ่ือเป็น
การประกอบการตัดสินใจ 

 
 

มาตรา 94 ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างสถาบันของส่วนราชการ พนักงานวิชาการ พนักงาน
คณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างสถาบันและพนักงานสถาบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างและพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับ
เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ ผ่านสถาบันโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ 
แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมา
ใช้บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจน ากฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 95 ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 94 ผู้ใด 
 (1) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตาม

พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สถาบันด าเนินการบรรจุเป็น
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน เว้นแต่กรณี ในทันท ี

 (2) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตาม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
เสนอว่ามีค าผิดหน้า 27 มาตรา 95 (1) บรรทัดที่ 3 เว้นแต่กรณี ในทันที ข้อความ

ไม่สื่อความหมาย  
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์) 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

พระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (1) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
สถาบันได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด ให้บรรจุเป็น
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันได้ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

 (3) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังก าหนดเวลาตาม (2) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของสถาบัน 

 การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

เนื่องจาก พ.ร.บ. เป็นการก าหนดแนวทางการบริหาร แต่การบริหารงานที่แท้จริง
จะอยู่ที่ ระเบียบข้อบังคับ หากก าหนดในลักษณะดังกล่าว อาจจะเกิดข้อโต้แย้งจากผู้ที่
จะเปลี่ยนสถานภาพได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเปลี่ยนสถานภาพพิจารณาอย่างถี่
ถ้วน อาจจะก าหนดว่า “ภายใน....ป ีนับแต่วันที่ระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน... ใช้บังคับ” 

 
คณะสถิติประยุกต์ 
1. ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน 

ให้มีสัญญาจ้างที่เทียบเท่ากับอายุงานราชการ ไม่ต้องไปเริ่มที่สัญญาจ้างที่ 1  
2. ขอให้ระบุในมาตราใด มาตราหนึ่งว่า ข้าราชการที่ไม่โอนเป็นพนักงานสถาบันให้

ปฏิบัติราชการอยู่ถึงเกษียณอายุราชการ 
 
ส านักสิริพัฒนา 
วรรคสุดท้ายควรใช้ข้อความว่า “การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอดถอนมิได้ หากมิได้แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นข้าราการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ... 2543 ต่อไป” 

 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 
ก าหนดให้บทเฉพาะกาล หลักจาก พ.ร.บ. ประกาศใช้ ให้บุคลากรที่บรรจุเป็น

พนักงานก่อนกันประกาศใช้ และข้าราชการที่เป็นสถานภาพตามมาตรา 96(1) ได้รับ
สัญญาจ้างไปจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ การยุติสัญญาหรือเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน เพื่อความมั่นคงในระยะเริ่มแรกของการ
ปรับเปลี่ยน มุ่งหวังว่าบุคลากรจะมีขวัญก าลังใจและหมดกังวลในเรื่องความมั่นคงเพื่อจะ
ทุ่มเทท างานเพื่อสถาบันและประเทศชาติ และที่สุดแล้วก็จะส่งผลถึงตนเองด้วย 

ส าหรับในระยะต่อไปส าหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ อาจก าหนดไว้ในข้อบังคับก็ได้ 
เนื่องจากเห็นว่า การใช้วิธีการต่อสัญญาเป็นระยะๆ ที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นการเพิ่ม
ภาระและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการด าเนินการทั้งของบุคลากรผู้ถูกประเมิน กรรมการ
ประเมิน ฝ่ายบุคคล และ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) มากกว่าการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ การระบุให้ใช้วิธีต่อสัญญาควรใช้ในช่วง 3 ปีแรก น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะ
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

ยังสามารถเลิกจ้างด้วยข้อบังคับอื่นได้ 
 
ที่ประชาพิจารณ์ คร้ังที่ 1 
(1) บรรทัดสุดท้าย “... เว้นแต่กรณีในทันที หมายถึง เว้นแต่กรณีอะไร” 

มาตรา 96 ให้ลูกจ้างของสถาบันไม่ว่าจะจ้างจากแหล่งเงินใด ซึ่ งจ้างอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 72 โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 97 ให้สถาบันด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงาน
วิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือประจ า ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี ้

 ให้สถาบันด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงาน
วิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ช่ัวคราว หรือประเภทอื่นนอกเหนือจากลักษณะ
การจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 72 โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

 พนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งและลูกจ้างสถาบันตามวรรคสอง ให้ยังคงได้รับเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินอื่นๆ และประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งเงินเดิม เว้นแต่สภาสถาบันจะก าหนดเป็นอย่างอื่น โดยท า
เป็นข้อบังคับของสถาบัน  

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ 
แก้ไขเป็น “ให้สถาบันด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ 

พนักงานวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือประจ าตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นพนักงานสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

 

มาตรา 98 ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 89 มาตรา 90 
มาตรา 91 มาตรา 93 มาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา 97 ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 99 ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 91 
มาตรา 93 และมาตรา 95 ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหริอยุบต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน 

 ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตาม
มาตรา 95 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ส านักสิริพัฒนา 
ข้อความตามวรรค 3 ขอให้สถาบันท าหนังสือตกลงกับกรมบัญชีกลางผู้จ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลและให้ได้รับการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน “กรมบัญชีกลาง
จะยินยอมให้ข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ระหว่างช่วงเวลาที่เข้าเป็นพนักงาน
สถาบันจนถึงอายุ 60 ปี” เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าผู้นั้นยังส่งเงินเข้ากองทุน 
กบข. และยังไม่ได้รับเงินบ านาญถือว่ายังไม่ได้เป็นข้าราชการบ านาญ ดังนั้นสิทธิการ
รักษาพยาบาลด้วยเหตุเป็นข้าราชการบ านาญจึงยังไม่มี 
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

 ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

 พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิท่ีจะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
หน้า 28 มาตรา 99 บรรทัดที่ 2 เลิกหริอยุบ แก้เป็น หรือ 

มาตรา 100 ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 94 ปฏิบัติงานใน
สถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจการสภา
สถาบัน สภาคณาจารย์ หรือสภาบุคลากร โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบันแล้วแต่กรณีด้วย ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 101 ให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย คณะกรรมการประจ า
ส านัก และกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2509 หรือตามมติสภาสถาบัน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมี
ฐานะเป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือท าหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะครบวาระ 

 ให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน แต่ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงาน
ภายในซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือ
ตามมติสภาสถาบัน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ 

คณะนิติศาสตร์ 
วรรค 2 แก้ไขเป็น “คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ

เลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือตามมติ
สภาสถาบัน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เมื่อครบวาระแล้วให้ถือว่าเป็นการยกเลิก
คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน ดังกล่าว” 

 

มาตรา 102 ให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  หรืออาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวคงด ารงต าแหน่ง
นั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์
พิเศษของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 103 สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ต าแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา 94 หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 95 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... 
(ฉบับท าประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 

หมายเหตุ 

และมาตรา 97 และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา 
เปลี่ยนสถานภาพ หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน 

มาตรา 104 ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในสถาบันว่างลงไม่ว่าจะว่าง
อยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตราต าแหน่งและ
งบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
เงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไปเป็นของสถาบัน และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าว
เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
เสนอว่า มาตรา 104 ก าหนดว่าให้โอนอัตราว่างไปยังสถาบัน เกรงว่าจะมี

ผลกระทบต่ออัตราก าลังบุคลากรของคณะ ขอให้พิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อการบรรจุ
ต าแหน่งในกรอบโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงาน (คณะ) หรือไม่ และจะมีแนวทาง
อย่างไร 

 

มาตรา 105 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความในบทเฉพาะกาลนี้ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกสภาสถาบันเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันแต่งตั้งจ านวนสามคนเป็นกรรมการ 

 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจท าหน้าที่ให้ความเห็นและก าหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มี

ปัญหาในการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล 
 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตรานี้ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าการปฏิบัติตามบทเฉพาะ

กาลนี้ได้ด าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  

มาตรา 106 ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราช
กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ท่ีใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-  
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เพ่ิมเติม 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์) 
 การขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ไม่จ าเป็นต้องใช้ระเบียบข้อบังคับของราชการ ดังนั้น การก าหนดแนวทางการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน น่าจะมีทางเลือก
ที่มากขึ้น เช่น ใช้ผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ หากก าหนดทางเลือกนี้ไว้สถาบันจะได้รับประโยชน์ คือ จะมีแนวทางการท างานใหม่เกิดขึ้น 
 การบริหารพัสด ุ
 การพัสดุ ถือเป็นต้นทุนแปรผันตามการบริหารงาน ดังนั้นการออกแบบระเบียบสมควรศึกษาจากเอกสารประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ หาก
มีแนวทางบริหารที่ดีจะท าให้สามารถลดงบประมาณได้มาก 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มจากที่ประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 
 1.  ขอขอบคุณคณะท างานทุกชุดที่ท างานเพ่ือนิด้า ขออนุญาตฝากความกังวลใจเรื่อง “ความจ าเป็นในการหารายได้” (ที่อาจเป็นภาระส าคัญเมื่อนอกระบบ) 
กับ “คุณภาพการจัดการการเรียนการสอน” ที่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าประเด็นที่สองมีความส าคัญที่สุด จึงมีความกังวลโดยส่วนตัวว่า สถาบันการศึกษาที่มุ่งหารายได้เพ่ือ
เลี้ยงตัวเองและเพ่ือการเติบโตอาจมองข้ามประเด็นเรื่องคุณภาพ ซึ่งนิด้าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้น ฝากท่านผู้รู้ช่วยก าหนดกลไกเพ่ือป้องกันไม่ให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนิด้า
ด้วย 
 2.  สถาบันมีแผนส ารองเรื่องรายได้อย่างไร หากมีไม่เพียงพอต่อรายจ่าย หรือส าหรับจ่ายเงิน การเบิกต่างๆ ให้พนักงาน เพราะรอตกเบิก 4% ยังไม่มา หรือ
ตกเป็น 12 เดือน จะเป็นก าลังใจให้พนักงานได้  
 3.  ถามอาจารย์ก าพล การที่สามารถ Design ได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารมีความมั่นใจอย่างไร แค่ไหนว่า การ Design นั้นจะเป็นประโยชน์กับชาวนิด้า อย่าง
แท้จริง ฝากข้อสังเกต ผู้บริหารระดับสูง 
 4.  เลิกระบบอะลุ่มอล่วย เห็นอกเห็นใจ พรรคพวกพ้อง ท าจริง ขอให้จริงทุกเรื่อง 


