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สรุปความเห็นและข้อเสนอประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ข้อมูลจากหน่วยงาน และการประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

มาตรา 3 ให้ยกเลิก
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม(1) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
(2) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เสนอให้กาหนดความหมายของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ควรให้ครอบคลุมพนักงาน
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 94
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์)
“คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล” หมายความว่ า คณะกรรมการบริหารงานบุ คคล
นิยาม “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” ไว้ แต่มิได้นาคาดังกล่าวมาใช้ ทาให้ขาดความ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมบูรณ์ หากเป็นไปได้ให้นาไปปรับใช้ในมาตราที่เกี่ยวข้อง
“คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน ลูกจ้างสถาบัน ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
มาตรา 5 ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1 (บททั่วไป)
มาตรา 7 ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์
และเผยแพร่ องค์ความรู้ ทาการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทะนุบารุงและส่งเสริม
คุ ณธรรม ศิ ลปวั ฒนธรรม และอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อสั งคมและ
ประเทศชาติ
สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนาความรู้และคุณธรรมมาสร้าง
ปัญญา สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุพันธกิจตามมาตรา 7 สถาบันต้องดาเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
(3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
(5) ความเสมอภาคทางการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรา 9 สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานสภาสถาบัน
(2) สานักงาน
(3) คณะ

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

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมคณะสถิติประยุกต์
1. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ว่าสถาบันฯ ควรมีความยืดหยุ่นสาหรับการ ขยายพันธ
กิจให้รวมถึงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งอาจมีความเหมาะสมใน
อนาคต
2. บรรทัดที่ 4 ทะนุบารุง หรือทานุบารุง เพราะมาตรา 28 (6) ใช้ทานุบารุง
3. ควรมีการเสริมและอ้างอิงเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
4. วรรค 2 ผลิตบัณฑิต (ใช้คาว่าผลิตบัณฑิตอย่างเดียว ควรเปิดกว้าง ยืดหยุ่น
ไม่ใช่ผลิตแค่บัณฑิตอย่างเดียว เช่น ผู้ที่เข้ารับการอบรม ฯลฯ)
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

คณะสถิติประยุกต์
เนื่องจากโครงสร้างและอานาจหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ควรมีบท
เฉพาะกาลในภาพรวมที่ระบุอย่างชัดเจนให้แต่ละส่วนงานยังคงมีอานาจหน้าที่เช่นเดิมใน
การบริหารงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
(4) วิทยาลัย
(5) สานัก
สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน คณะ วิทยาลัย
หรือสานัก เพื่อดาเนินการตามพันธกิจตามมาตรา 7 เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง และการกาหนดอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วน
งานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
มาตรา 10 ภายใต้พันธกิจตามมาตรา 7 สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมในสถาบันก็ได้ และมีอ านาจให้ ปริญญาหรือประกาศนี ยบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 11 ภายใต้พันธกิ จตามมาตรา 7 สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดาเนิ นการวิจั ยร่วมกั บ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยใน
การจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 12 กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา 13 สถาบันมีอานาจหน้าที่กระทาการต่างๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจตามมาตรา 7 อานาจ
คณะนิติศาสตร์
หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
ควรเพิ่มข้อ (1) เป็น 1.1 ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ
(1) ซื้ อ ขาย จ้ าง รั บจ้ าง สร้ าง จั ดหา โอน รั บโอน เช่ า ให้ เช่ า เช่ าซื้ อ ให้ เช่ าซื้ อ โทรคมนาคมหรื อเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ ประโยชน์ ในการศึ กษาและบริการทาง
แลกเปลี่ ยน และจ าหน่ าย หรื อท านิ ติ กรรมใดๆ เพื่ อประโยชน์ แก่ กิ จการของสถาบั น ตลอดจนถื อ วิชาการ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ควรเพิ่มเติมเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานตามข้อ (1), (4), (5), (8) และ
ปั ญญาหรื อหาประโยชน์ จากทรั พย์ สิ นทางปั ญญา และจ าหน่ ายทรั พย์ สิ นทั้ งภายในและภายนอก (10) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน”
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
การจ าหน่ ายหรื อแลกเปลี่ ยนอสังหาริ มทรัพย์ ของสถาบั น ให้ กระทาได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 15
(2) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
ภายในอานาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งทาความตกลงหรือกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(3) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามพันธกิจตามมาตรา 7
(4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การ
เข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนและการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุน ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(5) ออกพั น ธบั ต รหรื อ ตราสารอื่ น ใดเพื่ อ การลงทุ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
(6) กาหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อบังคับของสถาบัน
(7) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการนาผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์
(8) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
(9) ปกครอง ดู แล บ ารุ งรั กษา จั ดการ ใช้ และจั ดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สิ นของ
สถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(10) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน
หรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
มาตรา 14 รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

คณะสถิติประยุกต์
(6) สถาบันปกครอง (น่าจะเป็น สถาบันครอบครอง หรือ สถาบัน ปกครอง)
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

ดังกล่าว
(4) ค่ าธรรมเนี ยม ค่ าบ ารุ ง ค่ าตอบแทน เบี้ ยปรั บ ค่ าบริ การต่ างๆ และเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่สถาบันเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่ หรือทีไ่ ด้จากสัญญาต่างๆ ของสถาบัน
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สิน
ของสถาบัน
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
(7) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไปตาม (1) นั้ น รั ฐบาลพึ งจั ดสรรให้ แก่สถาบั นโดยตรงเป็ นจ านวนที่
เพี ยงพอส าหรั บค่าใช้จ่ ายที่ จาเป็นในการด าเนิ นการตามพั นธกิ จของสถาบัน และในการพัฒนาการ
อุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบั น เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและให้สามารถพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาระดับนานาชาติได้
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันใน
สัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
สถาบันและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจาเป็นของสถาบัน
มาตรา 15 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงิน
รายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มาก่อน
หรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา 16 ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง และการบังคับ
ทางปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุ ความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้ นต่อสู้ กับสถาบันในเรื่อง
ทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา 17 บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน
ตามมาตรา 7

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กาหนดไว้ แต่
ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หาก
ไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด 2 (การดาเนินการ)
มาตรา 18 ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสองคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
(3) กรรมการสภาสถาบั นโดยต าแหน่ ง ได้ แก่ อธิ การบดี ประธานสภาคณาจารย์
ประธานสภาบุคลากร และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(4) กรรมการสภาสถาบันจานวนหนึ่งคนจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
(5) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการ
สานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก จานวนสอง
คน โดยต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งคณบดีอย่างน้อยหนึ่งคน และผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานจานวนหนึ่งคน
(6) กรรมการสภาสถาบั นจ านวนสองคนจากคณาจารย์ ประจ าผู้ ซึ่ งท าการสอนใน
สถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3) (4) และ (5)
(7) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคนจากพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการผู้
ซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3) (4) และ (5)
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน
และให้อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการได้ มาซึ่งบุ คคลเพื่อเสนอแต่ งตั้งเป็นกรรมการสภา
สถาบันตาม (4) (5) (6) และ (7) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันตาม (5)
(6) และ (7) ต้องไม่ใช่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานเดียวกัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

คณะสถิติประยุกต์
ที่ประชุมมีความเห็นว่า กลไกของสภาสถาบันนับเป็นความสาคัญสูงสุดสาหรับการ
บริหารสถาบันฯ ในอนาคต ดังนั้น สภาสถาบันจึงควรมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการคัดสรรผู้ที่มีความพร้อมทั้ง ด้านคุณสมบัติ เวลา และความตั้งใจ
ในการพัฒนาสถาบันฯ มาเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ส่ วนกรรมการที่ มาจากภายใน
สถาบันก็ควรมีความหลากหลาย และควรเป็นบุคคลที่มีอิสระจากผู้บริหารอย่างชัดเจน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่ารายละเอียดในมาตรานี้ควรมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบคน ซึ่ง...
(3) ขอให้แยกนายกสมาคมนักศึกษาเก่าออกจากข้อนี้ เนื่องจากสมาคมนักศึกษา
เก่าเป็นนิติบุคคลอิสระ ไม่ใช่หน่วยงานของสถาบัน
(4) ขอให้ยกเลิกทั้งหมด
(5) กรรมการ... จ านวนสองคน ได้ แก่ ผู้ ด ารงต าแหน่ งคณบดี ...ที่ มาจากการ
เลือกตั้ง
วรรคสุดท้าย ให้...แต่งตั้งรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน
และ....
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ให้รวม (4) และ (5) เป็นดังนี้
“กรรมการสภาสถาบันจานวน 4 คน ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการสานักงาน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย หรือสานัก โดยต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งคณบดีอย่างน้อย 2 คน ”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์)
เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ เรื่องสาคัญๆ ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดที่สภาสถาบัน ดังนั้นจะ
ขอให้พิจารณาทบทวนเรื่อง ดังนี้
1. การถ่วงดุลอานาจในสภาสถาบัน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน และให้
ผู้อานวยการสานักงานสภาสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขานุการต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันตาม (5)

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
2. การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
3. จานวนองค์คณะให้มีสัดส่วนที่เอื้อต่อการบริหารงาน

ที่ประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
1. เห็นด้วยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ในเรื่องที่กรรมการ
สภาสถาบันควรมีวาระ เพื่อธรรมาภิบาล และกรรมการสถาบันกับผู้บริหารสถาบันไม่
ควรทับซ้อนกันมากเกินไป
2. การก าหนดวาระ/ จ ากั ดวาระของกรรมการ/ นายกสภาสถาบั น ควรมีการ
กาหนด/ จากัดวาระเพื่อป้องกันการไม่มีการผลัดเปลี่ยนวาระ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการสภาสถาบัน เพื่อให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบัน
4. ผู้บริหารสถาบันกับการเป็นกรรมการสภาสถาบันทั้งชุด ไม่ควรดาเนินการ /ควร
เป็นเพียงบางตาแหน่งเท่านั้น / ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี/ ผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ดาเนินการโดยสภาสถาบัน ประเด็นนี้ควรพิจารณาในการกาหนดผู้บริหาร
สถาบันเป็นกรรมการสภาสถาบันเช่นกัน
5. เลขานุการ ไม่มีวาระ แต่ถ้าไม่มีประสิทธิภาพ จะทาอย่างไร อย่ามองแต่มุม
เดียว
6. สนับสนุนว่าเลขานุการไม่มีวาระ เพราะเวลาหมดวาระแล้วเค้าจะอย่างไร เคย
เป็นคนสั่งต้องมาถูกสั่ง งานประจาของเค้าจะเป็นอะไร
มาตรา 19 นายกสภาสถาบั นและกรรมการสภาสถาบั นตามมาตรา 18 (2) มี วาระการด ารง
คณะสถิติประยุกต์
ตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
ที่ประชุมมีความเห็นว่ากลไกของสภาสถาบันเป็นความสาคัญสูงสุดสาหรับการ
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 18 (4) (5) (6) และ (7) มีวาระการดารงตาแหน่งคราว บริการสถาบันฯ ในอนาคต ดังนั้น จึงควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดการสืบทอดอานาจใน
ละสามปี และอาจดารงตาแหน่งอีกได้
อนาคตด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าควรกาหนดให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งใหม่ได้ไม่
เกินสองวาระต่อเนื่อง
มาตรา 20 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 19 นายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา 18 จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน
(7) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
และยังมิได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้
สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
ดาเนิ นการให้ได้ มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่ นขึ้ นใหม่ ให้ นายกสภาสถาบั น กรรมการสภาสถาบั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการ
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่แล้ว

มาตรา 21 สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้
ให้รวมถึง
(1) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุ
พันธกิจของสถาบัน
(2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับ
ส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
(5) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต
และประกาศนียบัตรทั้งของสถาบันและที่สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(6) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา 9 รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(7) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(9) แต่ งตั้ งและถอดถอนรองอธิ การบดี คณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการ
สานักงานสภาสถาบั น ผู้อานวยการสานั กงาน และหรื อหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สานัก และสานักงาน
(10) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ
(11) อนุมั ติการรับเข้ าสมทบ การจั ดการศึกษาร่ วม หรือการยกเลิกการสมทบ การ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการ
เปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(12) กาหนดนโยบายและวิ ธี การเกี่ ยวกับการจั ดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุ นและ
ทรัพยากรอื่น
(13) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการลงทุน
หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา 13 (4) วรรคสอง
(14) อนุมัติ การจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่ นในการจั ดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ บุคคลหรื อ
ยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 (10)
(15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(16) รับรองรายงานกิจการประจาปีของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ
(17) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการ
ใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
(18) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(19) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ นเกี่ ยวกั บกิ จการของสถาบั นที่ มิ ได้ ระบุ ให้ เป็ นหน้ าที่ ของผู้ ใด

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

โดยเฉพาะ
สภาสถาบันจะต้องแถลงให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทราบถึงผลการดาเนินการของสภาสถาบันใน
รอบปีที่ผ่านมาและนโยบายในการดาเนินการสาหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา 22 การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 23 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภา
สถาบันและอธิการบดีเกี่ยวกับการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันและ
สังคมโดยรวม ระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน
ของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 24 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักงานสภาสถาบัน ผู้อานวยการสานักงาน หัวหน้า
ส่ วนงานที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าส านั กงาน คณะ วิ ทยาลั ย หรื อส านั ก ประธานสภา
คณาจารย์ และประธานสภาบุคลากร เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันโดยคาแนะนาของอธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ
มาตรา 25 คณะกรรมการบริ หารสถาบันมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนาสถาบั น
พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป
การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิ นของสถาบั น ให้ค าปรึกษาและข้ อแนะน าแก่
อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา 26 ให้ มีคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลซึ่ งสภาสถาบั นแต่ งตั้งท าหน้ าที่ เกี่ ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
สถาบันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบ
เลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

ที่ประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
ใครเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพราะคณะกรรมการชุดอื่นๆ สภา
สถาบันแต่งตั้ง

คณะสถิติประยุกต์
ระบุ ถึ งคณะกรรมการที่ เที ยบเคี ยงได้ กั บ ทคอ. ในปั จจุบั น แต่ กรอบงานและ
อานาจหน้าที่ระบุไว้ยังไม่ครบถ้วนกับที่ ทคอ. ในปัจจุบันปฏิบัติอยู่ และไม่ได้มีการะบุ
ถึง ทคอ. ชุดอื่นๆ ไว้ใน พ.ร.บ. อานาจ/ กลไกในการแต่งตั้ง ทคอ. ย่อยชุดต่างๆ ก็ไม่ได้
มีการระบุไว้ในที่ใดใน พ.ร.บ. นี้
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้ นจากต าแหน่ ง การด าเนิ นงาน อ านาจและหน้ าที่ ตลอดจนการประชุ มของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ทาหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน พิจารณา
กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 28 ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของ
สถาบันต่ออธิการบดี
(2) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(3) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือ
การยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
(4) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน
(5) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต
และประกาศนียบัตร รวมทั้งการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน
(6) จัดหาวิธีการอันจะทาให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การริ่เริ่ม การปรับแปลง การถ่ายทอดและการพัฒนาทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเจริญ
ยิ่งขึ้นต่อสภาสถาบัน
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธาน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

คณะนิติศาสตร์
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอีกจานวนหนึ่ง
ทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงานด้านเหตุใดๆ หรือเห็นว่า
ผู้ บั งคั บบั ญชาใช้ อ านาจและหน้ าที่ ปฏิ บั ติ ต่ อตนโดยไม่ ถู กต้ อง หรื อไม่ ปฏิ บั ติ ต่ อตนให้ ถู กต้ องตาม
กฎหมายหรือมีการปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อตน
(4) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่นตามที่ สภาสถาบันมอบหมาย ทั้ งนี้ ตามข้อบั งคับของสถาบั น

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
1. ควรย้ายไปไว้ที่ มาตรา 73 เป็น 73/1
2. ย้าย (1) อยู่ในย่อหน้าสุดท้าย และแก้ไขเป็น “องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ
หลั กเกณฑ์ วิ ธี การได้ มา วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ นจากต าแหน่ ง การ
ดาเนินงาน อานาจและหน้าที่ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”
3. เปลี่ยนข้อ (2), (3) และ (4) เป็น (1), (2), (3) ตามลาดับ

องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน อานาจและหน้าที่ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 30 ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการซึ่งเลือกจาก
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณาจารย์ประจาของสถาบัน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
เพิ่มอานาจหน้าที่สภาคณาจารย์ อีก 1 ข้ อ คือ “(6) รับเรื่ องราวร้องเรียนและ
(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจา ระหว่างคณาจารย์ ข้อคิดเห็นเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน”
ประจาด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจา
(3) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจา
(4) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง
ปวงของสถาบัน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา 31 ให้มี สภาบุ คลากร ประกอบด้วย ประธานสภาบุ คลากรและกรรมการซึ่ งเลือกจาก
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างสถาบั นกั บพนั กงานสถาบั นสายสนั บสนุ น
วิชาการ ระหว่ างพนั กงานสถาบั นสายสนับสนุนวิ ชาการด้ วยกั น และระหว่ างพนั กงานสถาบันสาย
สนับสนุนวิชาการกับคณาจารย์ประจา
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
(2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

วิชาการ
(3) ผดุงเกียรติของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
(4) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง
ปวงของสถาบัน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของสภาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา 32 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และ
สานักบรรณสารการพัฒนา
อาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจานวนที่
1. กาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อประชาคมให้
สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
ข้อมูลที่สาคัญๆ เช่น การเงิน การบริหารงานบุคคล ปริมาณและคุณภาพของนักศึกษา
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ รวมทั้งเป้าหมายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการที่จะบริหาร
สถาบันต่อไป เป็นต้น
2. เมื่อมีการเปลี่ยนทีมบริหารสถาบัน (อธิการบดี) ต้องมีการส่งมอบงานงานอย่าง
เป็นทางการ โดยต้องแสดงข้อมูลที่สาคัญๆ เช่น การเงิน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
มาตรา 33 อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 34
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมโดยคาแนะนาของสภาสถาบัน และให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 34
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือมีการ
กระทาใดอันขัดต่อปณิธานของสถาบันตามมาตรา 7 วรรคสอง
(7) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีจากผู้ มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง โดย
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
คาแนะนาของอธิการบดี
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35 วรรคสอง และให้มี
อานาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง
ด้วย และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 34 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
(1) เปลี่ยนจากไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี
สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่
(2) เปลี่ยนจากไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี
น้อยกว่าสามปี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา 35 รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
คณะสถิติประยุกต์
(1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี
หากจะระบุ คุ ณสมบั ติ ของรองอธิ การบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ควรระบุ ผู้ช่ วย
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ อธิการบดีไว้ในบรรทัดแรกด้วย หรือแยกออกเป็นสองมาตรา สาหรับรองอธิการบดี
สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ทางการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
และสาหรับผู้ช่วยอธิการบดี
(3) เป็นพนั กงานสถาบั นสายสนับสนุนวิชาการซึ่งสาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่าระดั บ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้ว
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่าห้าปี
1. (3) แก้ไขจาก “และเคยปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี” เป็น
(4) คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของสถาบัน
“และเคยปฏิบัติงานในสถาบันโดยมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี”
ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องสาเร็จการศึ กษาระดั บปริ ญญาชั้นใดชั้ นหนึ่ งหรื อเที ยบเท่ าจาก
2. แยกคุณสมบัติผู้ช่วยอธิการบดีออกมาต่างหากเพิ่มเป็นอีก 1 มาตรา
สถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง
มาตรา 36 อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมดังต่อไปนี้
(1) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบัน รวมทั้ งพั นธกิ จและนโยบายของสถาบัน ในการนี้ ให้ มี อ านาจออกระเบี ยบ คาสั่ ง และ
ประกาศได้
(2) บริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(3) จั ดท าแผนพั ฒนาสถาบั น และดู แลให้ มี การปฏิ บั ติ ตามนโยบายและแผนงาน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน
(4) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้
บรรลุพันธกิจและปณิธานของสถาบัน และจัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบัน
(5) แต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดีและอาจารย์พิเศษโดยคาแนะนาของคณบดี
(6) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อานวยการสานัก และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น
(7) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(8) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือ
ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา 37 ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามี
รองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีผู้ใดรักษาการแทน ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 34 เป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา 38 ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
วิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะ
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
คณบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 39
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 40
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของรองคณบดี
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนคณบดี ให้นามาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีสภา
สถาบันแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ต้องแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 39
มาตรา 39 คณบดี ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ งหรื อ เที ย บเท่ า จาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
สถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
สถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา 40 รองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์การทางานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา 41 ในคณะและวิ ทยาลัย ให้ มีคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิ ทยาลัยซึ่ งสภาสถาบั น
แต่งตั้ง ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ
หรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 42 คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายและแผนงานของคณะหรื อวิ ทยาลั ยให้ สอดคล้ องกั บนโยบายของ
สถาบัน
(2) วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัด
ต่อข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
(3) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะหรือวิทยาลัย
เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(4) วางหลั กเกณฑ์ และก ากั บดู แลการวั ดผล ประเมิ นผล และควบคุ มมาตรฐาน
การศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย
(5) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี
(6) พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี
(7) เสนอแนะเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ
และการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อ
เสนอต่อสภาสถาบัน
(8) กากับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของคณะ
หรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา 43 ในสานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีผู้อานวยการหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสานัก
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และจะให้มีรองผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามอบหมายก็
ได้
รองผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้น ให้
อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
จากผู้มีคุณสมบัติตามวรรคสาม
คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการหรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และรองผู้อานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
เมื่ อผู้ อ านวยการหรื อหั วหน้าส่ วนงานที่ เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่ มี ฐานะเทียบเท่ าพ้ นจาก
ตาแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการหรือรองหั วหน้าส่วนงานที่ เรี ยกชื่ออย่ างอื่นที่มี ฐานะเที ยบเท่ าพ้ นจาก
ตาแหน่งด้วย
การดาเนินงานของสานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ให้นามาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 44 ในสานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้มีคณะกรรมการประจา
สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจาสานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 45 ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีกไม่
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
เกินสองตาแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา 46 การได้มาซึ่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 47 ในสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สานักงาน ให้มีผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน และให้มีตาแหน่งรองผู้อานวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนดเพื่อทาหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู้ อานวยการ หรื อหั วหน้ าส่ วนงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ น ที่ มีฐานะเที ยบเท่ าส านั กงาน
มอบหมาย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และอานาจ
หน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน คณะ วิทยาลัย
สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีจะมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดี ผู้ อานวยการ หรือหั วหน้ าส่วนงานที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่มี ฐานะเทียบเท่ า ปฏิ บั ติหน้ าที่ แทน
อธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้
คณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งได้รับ
มอบอานาจจากอธิการบดีอาจมอบอานาจต่อให้รองคณบดี รองผู้อานวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอานาจมานั้นแทนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอธิการบดี และให้ผู้รับมอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจต่อมีอานาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด
มาตรา 49 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอานาจให้
ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบัน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณี ที่ มี กฎหมาย ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ ค าสั่ ง หรื อมติ คณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ ง หรื อ
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทาหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง
นั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
หมวด 3 (การประกันคุณภาพและการประเมิน)
มาตรา 50 ให้สถาบันจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมถึง

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

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
การประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

มาตรา 51 ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงาน โดยผู้ประเมินซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบันและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
การประเมินคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตามวรรค
หนึ่งอย่างน้อยให้ใช้หลักการตามมาตรา 8 และนโยบายที่สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา 21 (1) เป็น
เกณฑ์ในการประเมิน
การประเมินสานักงานสภาสถาบัน สานักงาน สานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ใช้นโยบายที่สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา 21 (1) เป็นเกณฑ์
ในการประเมิน
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดาเนินการใด
หรือควรมีส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานในส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา 52 ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อ
ดาเนินการตามมาตรา 28 (2)
มาตรา 53 ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 54 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณะสถิติประยุกต์
หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ควรระบุการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีให้ชัดเจน เหมือนกับตาแหน่ง
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
อื่นๆ
หมวด 4 (การบัญชีและการตรวจสอบ)
มาตรา 55 ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน มี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์)
สมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
เนื่องจากปัจจุบันในสภาพการณ์ปัจจุบันการทาบัญชีอาจไม่ต้องใช้สมุดบัญชี แต่อยู่ใน
พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจา
รูปแบบอื่นที่มาตรฐานสากลยอมรับ หากใช้คาว่า “สมุดบัญชี” จะเป็นคาที่มีความหมายแคบ
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
วรรคแรก อาจใช้คาว่า “ให้มีการทาบัญชี”
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ทั่วไป
มาตรา 56 สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ ของ
สถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ง อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 57 ให้สถาบันจัดทารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา 58 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทาการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี
มาตรา 59 ให้ ผู้ สอบบั ญชี มี อ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบั ญชี และเอกสารหลั กฐานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา 60 ให้ผู้สอบบัญชีทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบันภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา 61 ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันในปีที่ล่วงมา เสนอ
ต่อสภาสถาบันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทาในปีต่อไป
มาตรา 62 ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด 5 (การกากับและดูแล)
มาตรา 63 รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
พันธกิจตามมาตรา 7 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเป็น

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
วรรคท้าย อาจใช้คาว่า “การบันทึกรายการบัญชี ตามวรรคแรก”
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
การเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขั ดแย้งในการดาเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่ อ
ส่วนรวม ให้รั ฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา เมื่ อคณะรัฐมนตรี วินิ จฉั ยเป็นประการใดแล้ ว ให้
ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 64 บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรี
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมเป็นผู้เสนอ
หมวด 6 (คณาจารย์)
มาตรา 65 คณาจารย์ประจามีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมตามพันธกิจของสถาบัน
ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และดารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่สภา
สถาบันกาหนด
มาตรา 66 คณาจารย์ประจาของสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
สานักบรรณสารการพัฒนา
(1) ศาสตราจารย์
ควรเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการที่นอกเหนือจากความสามารถด้านการสอนและวิจัย
(2) รองศาสตราจารย์
เช่น Professor (Research), Professor (Industry Associate), Professor (Clinic) เป็น
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้น เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและคงวามเชี่ยวชาญ
(4) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้ โดยทาเป็น
ตาแหน่งศาสตราจารย์วุฒิคุณ รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณ และอาจารย์วุฒิคุณ สามารถระบุใน พ.ร.บ.ได้หรือไม่ อย่างไร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของ
สถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา 67 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
คณะนิติศาสตร์
ต าแหน่ งไปโดยไม่ มี ความผิ ด สภาสถาบั นอาจแต่ งตั้ งให้ เป็ นศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณในสาขาที่
ข้อสังเกต ควรจะยึดตาม พ.ร.บ. เดิม ตามมาตรา 32 หรือไม่ว่า ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
ประจาผู้ซึ่งพ้นตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 68 ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งดารงตาแหน่ง
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติ
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
เหมาะสม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 69 สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบัน
เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 70 บุคคลใดได้รั บพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรื อ
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้านาม เพื่อแสดง
วิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
(1) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.
(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
(3) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
(4) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
(5) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งทางวิชาการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด 7 (การบริหารงานบุคคล)
มาตรา 71 พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย
(1) พนักงานสถาบันสายวิชาการ ได้แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก)
ศาสตราจารย์
(ข)
รองศาสตราจารย์

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
(ค)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ง)
อาจารย์
(จ)
ตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 66 วรรคสาม
(2) พนั กงานสถาบั นสายสนั บสนุ นวิ ชาการ ได้ แก่ ต าแหน่ งและระดั บต าแหน่ งซึ่ ง
กาหนดไว้ตามข้อบังคับของสถาบัน โดยมีระดับตาแหน่งสูงสุดคือเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดั บต าแหน่ งเชี่ ยวชาญพิ เศษนั้ น จะได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง โดย
คาแนะนาของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตาม (2) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 72 นอกจากพนักงานสถาบันตามมาตรา 71 แล้ว สถาบันอาจให้ มีลูกจ้างสถาบั นเพื่ อ
ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ในสถาบันอีกได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างจากแหล่งเงินใด ให้ถือเป็นลูกจ้าง
สถาบันตามความในมาตรานี้

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

มาตรา 73 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับ
คณะนิติศาสตร์
การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การพัฒนา
ควรเพิ่ ม มาตรา 73/1 ให้ สถาบั นจั ดสวั สดิ การรั กษาพยาบาลให้ แก่ พนั กงาน
บุคลากร การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การดาเนินการ สถาบันและลูกจ้างสถาบัน ตามมาตรฐานเดียวกับที่รัฐจัดให้ข้าราชพลเรือน
ทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
สานักบรรณสารการพัฒนา
ในการรับอาจารย์ หากสาเร็จในระดับปริญญาเอกและการรับนั้นเป็นการรับในสาย
สอนและวิจัย ให้เริ่มต้นที่ตาแหน่ง Assistant professor และมีเงื่อนไขให้ได้รับการ
กาหนดตาแหน่งเป็น Associate ภายใน x ปี (with Tenure awarded) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ไม่จากั ดสิทธิที่คณะจะรับอาจารย์ในสายสอนอย่างเดียว (Lecturer) แต่จะไม่
สามารถมีตาแหน่งวิชาการได้และอาจดาเนินการเป็นสัญญาจ้าง เช่น 1 ปี 5 ปี เป็นต้น
มาตรา 74 ให้สภาสถาบันกาหนดระดับตาแหน่งเฉพาะตัวสาหรับพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึงการ
ใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ
คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ การก าหนดต าแหน่ ง และวิ ธี การแต่ งตั้ งและถอดถอนผู้ ด ารง
ตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
หมวด 8 (ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ)
มาตรา 75 ปริญญามีสองชั้น คือ
ปริญญาเอกเรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโทเรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
คณะสถิติประยกุต์
มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ว่าสถาบันฯ ควรมีความยืดหยุ่นสาหรับการ ขยายพันธกิจ
ให้รวมถึงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งอาจมีความเหมาะสมในอนาคต

สานักบรรณสารการพัฒนา
1. สามารถให้ปริญญาบัณฑิตได้ (ปริญญาตรี)
เหตุ ผล บางคณะมี ศั กยภาพ เช่ น คณะพั ฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ เช่น KAIST, Caltech หรืออีกหลายๆ แห่ง
แม้จะเปิดทาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แต่ก็มีจานวนนักศึกษาปริญญาตรี
น้อยกว่าปริญญาโทและปริญญาเอก หรือ KAIST แรกก่อตั้งไม่มีปริญญาตรี แต่ให้หลังว่า
10 ปี จึงเริ่มเปิดปริญญาตรี และการรับนักศึกษาปริญญาตรีก็เข้มข้นไม่แพ้ระดับที่สูง
กว่า
การเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทาให้นิด้าใกล้ชิดประชาชนกว้าง
ขึ้น ยิ่งหากมีการคัดสรรที่เข้มข้น เช่น มหาวิทยาลัยชั้นนาข้างต้น ยิ่งจะเพิ่มชื่อเสียง และ
การที่ ให้ นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ได้ เห็ นบรรยากาศของการเรี ยนการสอนของ
บัณฑิตศึกษา ก็จะเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและยังเป็นการ utilize
ทรัพยากรที่มีการใช้ไม่มากนักในเวลากลางวันของวันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกด้วย รวมทั้งเป็น
องค์ประกอบหนึง่ ที่จาเป็นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก
การที่คณะ/ วิทยาลัยใด ประสงค์และพร้อมจะเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะ ภายใต้เงื่อนไขของสถาบัน เช่น รับ
จานวนจากัด เฉพาะนักเรียนที่อยู่ระดับต้นๆ ของโรงเรียน หรือในภูมิภาค เป็นต้น
มาตรา 76 สถาบันมีอานาจให้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมและให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
การก าหนดให้ สาขาวิชาใดมีปริญญา หรือประกาศนียบั ตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่ อ
สาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 77 สภาสถาบันอาจกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาใดได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 78 สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับของสถาบันกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ ได้
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
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ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(2) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
มาตรา 79 สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิและ
คุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภา
สถาบันในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา 80 สถาบันอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต และประกาศนียบัตร และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภา
สถาบัน ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจาของสถาบันก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 81 สถาบันอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่
มิใช่เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา 82 สถาบันอาจกาหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่ องแต่งกายของนักศึกษา
พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 9 (บทกาหนดโทษ)

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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มาตรา 83 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่ มี สิ ทธิ ที่ จะใช้ หรื อแสดงด้ วยประการใดๆ ว่ าตนมี ปริ ญญา ประกาศนี ยบั ตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร หรือมีตาแหน่งใดในสถาบันโดยที่
ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

มาตรา 84 ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(1) ปลอมหรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วน
งานของสถาบันไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใดๆ
(2) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือ
ซึ่งทาเลียนแบบ หรือ
(3) ใช้หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยฝ่าฝืนตามมาตรา 81 วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (2) แต่
กระทงเดียว
ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา 85 ให้ โอนบรรดากิ จการ ทรั พย์ สิ น สิ ทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ ของสถาบั น
คณะสถิติประยุกต์
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นของ
ควรมีการระบุให้ชัดเจนถึงการโอนบรรดาทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้
หน่วยงานเดิม
มาตรา 86 ให้สภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมศาสตร์ พ.ศ. 2509 ทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภาสถาบันและสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 87 ให้ส่ วนราชการในสถาบันบัณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ สถาบั น
ที่ประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และหน่วยงานที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน ซึ่งมี
บรรทัดสุดท้าย “... จนกว่าจะมีข้อบังคับสถาบันตามมาตรา 9...” แต่ในมาตรา 9
อยู่ ในวั นก่อนวั นที่ พระราชบัญญั ติ นี้ ใช้บั งคั บ เป็ นส่ วนงานของสถาบั นไปพลางก่ อน จนกว่าจะได้ มี ระบุให้ทาเป็นประกาศสถาบัน
ข้อบังคับของสถาบันตามมาตรา 9 ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 88 ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภา
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
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ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภา
คณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีสภาสถาบันและสภาคณาจารย์
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 89 ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา
95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90 ให้ ผู้ดารงตาแหน่ งรองอธิ การบดี และผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบั ญญั ติสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบัน
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา
95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 91 ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งคงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา 92 การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานักตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2509 ด้วย
มาตรา 93 ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการ

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

คณะนิติศาสตร์
แก้ ไ ข ดั งนี้ “ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งรองอธิ ก ารบดี แ ละผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ตาม
พระราชบั ญญั ติ สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ ในวั นก่ อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้น
ตาแหน่ง และให้นาความในมาตรา 89 วรรค 1 และวรรค 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันสถาบันไม่มีตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก โดยมี
เฉพาะตาแหน่งรองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก จึงไม่ควรใส่ชื่อตาแหน่งดังกล่าวไว้ใน
มาตรานี้ เนื่องจากอยู่ในส่วนของบทเฉาะกาล

คณะสถิติประยุกต์

หมายเหตุ
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
สานักงาน เลขานุการคณะ เลขานุการสานัก หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิการบดีหรือกอง อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของสถาบัน คงดารงตาแหน่งต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานสถาบันภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่
ตาแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกก่อนเวลาเช่นว่านั้น

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการ
สานักงานเลขานุการคณะ เลขานุการส านัก หัวหน้าสานั กงานเลขานุการคณะ และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิการบดีหรือกอง อยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเป็นข้าราชการของสถาบัน คงดารงตาแหน่ง
ต่อไป แต่หากไม่แสดงเจตนา... ก่อนเวลาเช่นว่านั้น
(ขอให้ ตั ดถ้ อยค าตั้ งแต่ “แต่ หากไม่ แสดงเจตนา...ก่ อนเวลาเช่ นว่ านั้ น ”
เนื่องจาก
1. ทุกมหาวิทยาลัย ยกเว้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้บังคับให้ตาแหน่งดา
กล่าวต้องออกนอกระบบ
2. ตาแหน่งนี้เป็นตาแหน่งเฉพาะตัว และไม่มีวาระ หากให้พ้นตาแหน่ง จะให้
ไปดารงตาแหน่งอะไร
3. ค่ าตอบแทน เงิ นประจ าตาแหน่งผู้ อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เงิ น
ประจาตาแหน่งตามมติ ครม. ค่าสมนาคุณต่างๆ ที่สถาบันรับรองต่อประชาคมว่า
“ข้าราชการ พนักงาน สถาบันเดิม พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานะจากข้าราชการ
ลูกจ้างต่างๆ ของสถาบัน จะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมอย่างแน่นอน” จะใช้เงินจากที่ใดมาจ่าย)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ระบุให้ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการ
สานักงาน เลขานุการคณะ หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิการบดีหรือกอง... หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานสถาบันภายใน 3 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้
นั้นพ้นจากตาแหน่ง...
ในขณะที่ตาแหน่งอื่นๆ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ไม่ได้ระบุข้ อความในลั กษณะเดียวกันไว้ด้วย (มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 39
ตามลาดับ) ในกรณีนี้แสดงว่ า ในตาแหน่งบริหารดังกล่ าวมิต้ องแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพหรือต้องเป็นพนักงานสถาบันใช่หรือไม่
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวของผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
สถาบัน สถาบันจะให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งใดและประเภทใด เนื่องจากชื่อตาแหน่งเดิมได้
ถูกยุบเลิกไปแล้ว
สานักสิริพัฒนา
จากข้อความ...หากไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันภายใน
สามปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง.... ควรแจ้งให้ชัดเจนว่าจะ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นไปอยู่ที่ใด ทาหน้าที่อะไร ก่อนที่จะมีการลงประชามติเพื่อเป็น
การประกอบการตัดสินใจ

มาตรา 94 ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างสถาบันของส่วนราชการ พนักงานวิชาการ พนักงาน
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างสถาบันและพนักงานสถาบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างและพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับ
เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ ผ่านสถาบันโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่การนากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมา
ใช้บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ให้การดาเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ หรือระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 95 ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 94 ผู้ใด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
(1) แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบั นหรื อลู กจ้างสถาบันตาม
เสนอว่ามีคาผิดหน้า 27 มาตรา 95 (1) บรรทัดที่ 3 เว้นแต่กรณี ในทันที ข้อความ
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สถาบันดาเนินการบรรจุเป็น ไม่สื่อความหมาย
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน เว้นแต่กรณี ในทันที
(2) แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบั นหรื อลู กจ้างสถาบันตาม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์)
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (1) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
สถาบั นได้ ประเมินแล้ วเห็ นว่ามี ความรู้ ความสามารถตามหลักเกณฑ์ ที่สถาบั นกาหนด ให้ บรรจุเป็ น
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันได้ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
(3) แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบั นหรื อลู กจ้างสถาบันตาม
พระราชบั ญญัตินี้ภายหลังกาหนดเวลาตาม (2) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางานจะเป็ น
ประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับของสถาบัน
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
เนื่องจาก พ.ร.บ. เป็นการกาหนดแนวทางการบริหาร แต่การบริหารงานที่แท้จริง
จะอยู่ที่ ระเบียบข้อบังคับ หากกาหนดในลักษณะดังกล่าว อาจจะเกิดข้อโต้แย้งจากผู้ที่
จะเปลี่ยนสถานภาพได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเปลี่ยนสถานภาพพิจารณาอย่างถี่
ถ้วน อาจจะกาหนดว่า “ภายใน....ปี นับแต่วันที่ระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน... ใช้บังคับ”
คณะสถิติประยุกต์
1. ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน
ให้มีสัญญาจ้างที่เทียบเท่ากับอายุงานราชการ ไม่ต้องไปเริ่มที่สัญญาจ้างที่ 1
2. ขอให้ระบุในมาตราใด มาตราหนึ่งว่า ข้าราชการที่ไม่โอนเป็นพนักงานสถาบันให้
ปฏิบัติราชการอยู่ถึงเกษียณอายุราชการ
สานักสิริพัฒนา
วรรคสุดท้ายควรใช้ข้อความว่า “การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอดถอนมิได้ หากมิได้แสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นข้าราการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ... 2543 ต่อไป”
สานักบรรณสารการพัฒนา
กาหนดให้บทเฉพาะกาล หลักจาก พ.ร.บ. ประกาศใช้ ให้บุคลากรที่บรรจุเป็ น
พนักงานก่อนกันประกาศใช้ และข้าราชการที่เป็นสถานภาพตามมาตรา 96(1) ได้รับ
สัญญาจ้างไปจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ การยุติสัญญาหรือเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ว่ าด้ วยการบริ หารงานบุ คคลของสถาบั น เพื่ อความมั่ นคงในระยะเริ่ มแรกของการ
ปรับเปลี่ยน มุ่งหวังว่าบุคลากรจะมีขวัญกาลังใจและหมดกังวลในเรื่องความมั่นคงเพื่อจะ
ทุ่มเททางานเพื่อสถาบันและประเทศชาติ และที่สุดแล้วก็จะส่งผลถึงตนเองด้วย
ส าหรั บในระยะต่ อไปส าหรั บผู้ ที่ เข้ ามาใหม่ อาจก าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บก็ ได้
เนื่องจากเห็นว่า การใช้วิธีการต่อสัญญาเป็นระยะๆ ที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นการเพิ่ม
ภาระและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดาเนินการทั้งของบุคลากรผู้ถูกประเมิน กรรมการ
ประเมิน ฝ่ายบุคคล และ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) มากกว่าการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ การระบุให้ใช้วิธีต่อสัญญาควรใช้ในช่วง 3 ปีแรก น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะ
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)

มาตรา 96 ให้ ลู กจ้ างของสถาบั น ไม่ ว่ าจะจ้ างจากแหล่ งเงิ นใด ซึ่ งจ้ างอยู่ ในวั นก่ อนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 72 โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 97 ให้ สถาบั นดาเนิ นการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงาน
วิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือประจา ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ สถาบั นด าเนิ นการเปลี่ ยนสถานภาพพนั กงานวิ ชาการ พนั กงานคณะ พนั กงาน
วิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการจ้างให้ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ชั่วคราว หรือประเภทอื่นนอกเหนือจากลักษณะ
การจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 72 โดยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
พนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งและลูกจ้างสถาบันตามวรรคสอง ให้ยังคงได้รับเงินเดือน
ค่าจ้าง เงินอื่นๆ และประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งเงินเดิม เว้นแต่สภาสถาบันจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยทา
เป็นข้อบังคับของสถาบัน
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา 98 ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตามมาตรา 89 มาตรา 90
มาตรา 91 มาตรา 93 มาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา 97 ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 99 ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 91
มาตรา 93 และมาตรา 95 ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหริอยุบตาแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบันตาม
มาตรา 95 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
ยังสามารถเลิกจ้างด้วยข้อบังคับอื่นได้
ที่ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
(1) บรรทัดสุดท้าย “... เว้นแต่กรณีในทันที หมายถึง เว้นแต่กรณีอะไร”
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมคณะนิติศาสตร์
แก้ไขเป็น “ให้สถาบันดาเนินการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานวิชาการ พนักงานคณะ
พนั กงานวิ ทยาลั ย ซึ่ งมี ลั กษณะการจ้ างให้ ปฏิ บั ติ งานเต็ มเวลา หรื อประจ าตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มาเป็นพนักงานสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้”

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

สานักสิริพัฒนา
ข้อความตามวรรค 3 ขอให้สถาบันทาหนังสือตกลงกับกรมบัญชีกลางผู้จ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลและให้ได้รับการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน “กรมบัญชีกลาง
จะยินยอมให้ข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ระหว่างช่วงเวลาที่เข้าเป็นพนักงาน
สถาบันจนถึงอายุ 60 ปี” เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าผู้นั้นยังส่งเงินเข้ากองทุน
กบข. และยังไม่ได้รับเงินบานาญถือว่ายังไม่ได้เป็นข้าราชการบานาญ ดังนั้นสิทธิการ
รักษาพยาบาลด้วยเหตุเป็นข้าราชการบานาญจึงยังไม่มี
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น
สมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิได้รับ
สวั สดิ การจากทางราชการเช่ นเดี ยวกั บผู้ ได้รั บบานาญตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ
พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา 100 ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 94 ปฏิบัติงานใน
สถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจการสภา
สถาบัน สภาคณาจารย์ หรือสภาบุคลากร โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบันแล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 101 ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาวิทยาลัย คณะกรรมการประจา
สานัก และกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2509 หรือตามมติสภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมี
ฐานะเป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและทาหน้าที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้
หรือทาหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะครบวาระ
ให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน แต่ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงาน
ภายในซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือ
ตามมติสภาสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ
มาตรา 102 ให้ ต าแหน่ งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณ ศาสตราจารย์ พิ เศษ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ หรื อ อาจารย์ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ต าม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวคงดารงตาแหน่ง
นั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์
พิเศษของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา 103 สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา 94 หรือเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 95

ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หน้า 28 มาตรา 99 บรรทัดที่ 2 เลิกหริอยุบ แก้เป็น หรือ

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

คณะนิติศาสตร์
วรรค 2 แก้ไขเป็น “คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
เลือกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 หรือตามมติ
สภาสถาบัน ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวันก่ อนวันที่ พระราชบั ญญั ตินี้ ใช้ บั งคับคงด ารง
ต าแหน่ งต่ อ ไปจนกว่ า จะครบวาระ เมื่ อ ครบวาระแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การยกเลิ ก
คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานภายใน ดังกล่าว”

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคม-
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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ....
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ
(ฉบับทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...
และมาตรา 97 และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา
เปลี่ยนสถานภาพ หรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างสถาบัน
มาตรา 104 ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในสถาบันว่างลงไม่ว่าจะว่าง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
อยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตาแหน่งและ
เสนอว่ า มาตรา 104 ก าหนดว่ าให้ โอนอั ตราว่ างไปยั งสถาบั น เกรงว่ าจะมี
งบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ ผลกระทบต่ออัตรากาลังบุคลากรของคณะ ขอให้พิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อการบรรจุ
เงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งนั้นไปเป็นของสถาบัน และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าว ตาแหน่งในกรอบโครงสร้างอัตรากาลังของหน่วยงาน (คณะ) หรือไม่ และจะมีแนวทาง
เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
อย่างไร
มาตรา 105 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความในบทเฉพาะกาลนี้ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมคณะหนึ่ ง ประกอบด้ วย นายกสภาสถาบั นเป็ นประธานกรรมการ ผู้ แทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านั กงบประมาณ ผู้แทนส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันแต่งตั้งจานวนสามคนเป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจทาหน้ าที่ให้ความเห็ นและกาหนดแนวปฏิบัติ ในกรณีที่ มี
ปัญหาในการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมาตรานี้ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าการปฏิบัติตามบทเฉพาะ
กาลนี้ได้ดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
มาตรา 106 ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคิดเห็นจากประชาคมเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาพระราช
กฤษฎี ก า กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ และประกาศที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
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เพิ่มเติม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นายนิคม สุวรรณปักษ์)
การขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ไม่จาเป็นต้องใช้ระเบียบข้อบังคับของราชการ ดังนั้น การกาหนดแนวทางการขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน น่าจะมีทางเลือก
ที่มากขึ้น เช่น ใช้ผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ หากกาหนดทางเลือกนี้ไว้สถาบันจะได้รับประโยชน์ คือ จะมีแนวทางการทางานใหม่เกิดขึ้น
การบริหารพัสดุ
การพัสดุ ถือเป็นต้นทุนแปรผันตามการบริหารงาน ดังนั้นการออกแบบระเบียบสมควรศึกษาจากเอกสารประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ หาก
มีแนวทางบริหารที่ดีจะทาให้สามารถลดงบประมาณได้มาก
ข้อคิดเห็นเพิ่มจากที่ประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
1. ขอขอบคุณคณะทางานทุกชุดที่ทางานเพื่อนิด้า ขออนุญาตฝากความกังวลใจเรื่อง “ความจาเป็นในการหารายได้” (ที่อาจเป็นภาระสาคัญเมื่อนอกระบบ)
กับ “คุณภาพการจัดการการเรียนการสอน” ที่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าประเด็นที่สองมีความสาคัญที่สุด จึงมีความกังวลโดยส่วนตัวว่า สถาบันการศึกษาที่มุ่งหารายได้เพื่อ
เลี้ยงตัวเองและเพื่อการเติบโตอาจมองข้ามประเด็นเรื่องคุณภาพ ซึ่งนิด้าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้น ฝากท่านผู้รู้ช่วยกาหนดกลไกเพื่อป้องกันไม่ให้ สถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนิด้า
ด้วย
2. สถาบันมีแผนสารองเรื่องรายได้อย่างไร หากมีไม่เพียงพอต่อรายจ่าย หรือสาหรับจ่ายเงิน การเบิกต่างๆ ให้ พนักงาน เพราะรอตกเบิก 4% ยังไม่มา หรือ
ตกเป็น 12 เดือน จะเป็นกาลังใจให้พนักงานได้
3. ถามอาจารย์กาพล การที่สามารถ Design ได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารมีความมั่นใจอย่างไร แค่ไหนว่า การ Design นั้นจะเป็นประโยชน์กับชาวนิด้า อย่าง
แท้จริง ฝากข้อสังเกต ผู้บริหารระดับสูง
4. เลิกระบบอะลุ่มอล่วย เห็นอกเห็นใจ พรรคพวกพ้อง ทาจริง ขอให้จริงทุกเรื่อง

