
 
พระราชบัญญัติ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๗๙  ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของสถาบันที่ตั้งอยู่ใน 
เขตท้องที่ตามที่สภาสถาบันก าหนด 

“สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“สภาคณาจารย”์  หมายความว่า  สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“พนักงานสถาบัน”  หมายความว่า  พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน”  หมายความว่า  พนักงานสถาบัน  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าของ 

ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน  และลูกจ้างของสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้  และ
เป็นนิติบุคคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  ที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง

ทางด้านการบรหิารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ  เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดบับัณฑิตศึกษา  มีวัตถุประสงค์

และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม  สร้าง  พัฒนา  ประมวล  ประยุกต์  และเผยแพร่องค์ความรู้  

ท าการวิจัย  และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  เสริมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก  ท านุบ ารุงและส่งเสริมคุณธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ  ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยน าความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา  

สร้างจิตส านึก  และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สถาบันค านึงถึง 

(๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 

(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ 

ในระดับนานาชาติ 

(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

(๕) ความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา  

มาตรา ๙ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงาน  

(๒) คณะ 

(๓) วิทยาลัย 

(๔) ส านัก 

สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก   

เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้ 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ท าเป็นประกาศ

ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน  ให้ก าหนดฐานะ

และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย  

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ท าเป็นประกาศของสถาบัน 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือ

สถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันได้  และมีอ านาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้ 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  

ให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

สถาบัน 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงคต์ามมาตรา  ๗  สถาบันอาจจัดการศึกษาหรอืด าเนินการวจิยั

ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้  

โดยในการจัดการศึกษา  สถาบันมีอ านาจใหป้ริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึง่ชั้นใดรว่มกับสถานศกึษา

ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าเป็นประกาศของสถาบัน

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน

โดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ สถาบันมีหน้าที่และอ านาจกระท าการต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๗  หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  จ าหน่าย

และแลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   

มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  

ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

 การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน  ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์

ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๖  ที่มีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและบริการทางวิชาการ 

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  เบี้ยปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน

หน้าที่และอ านาจของสถาบัน  รวมทั้งท าความตกลงหรือก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ

หรือระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ 

(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมหีลักประกันด้วยบุคคลหรอืทรัพย์สิน  ถือหุ้น  เข้าเป็นหุน้สว่น  

และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุนหรือการร่วมลงทุน  

ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๗) ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๘) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบั น  

หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน 

มาตรา ๑๕ รายได้ของสถาบัน  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๘๓ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 

(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรอืสถาบันจัดตัง้ขึน้  และรายได้หรือผลประโยชนจ์ากกองทุนดังกลา่ว 

(๕) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  เบี้ยปรับ  ค่าบริการต่าง ๆ  และเงินหรือทรัพย์สินอื่น

ที่สถาบันเรียกเก็บตามหน้าที่และอ านาจ  หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของสถาบัน 

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน 

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ซึ่งสถาบันปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์  

(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

้หนา   ๑๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๒)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอ

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและในการพัฒนาการอุดมศึกษา

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นสถาบันการศกึษา

ชั้นน าระดับนานาชาติได้ 

รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมจี านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสถาบัน

และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร  

เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจ าเป็นของสถาบัน 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่สถาบัน 

ในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ

สถาบัน  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน  หรือได้มาโดยวิธีอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น

กรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  การให้บริการ

ทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  

รวมทั้งการบังคับทางปกครอง 

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่อง

ทรัพย์สินของสถาบันมิได้ 

มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของสถาบันตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้  แต่ถ้ามี  

ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท  

หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 

้หนา   ๑๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
การด าเนนิการ 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้มีสภาสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภาสถาบัน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
(๓) อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์  ประธานสภาพนักงาน  และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๔) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน  ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีจ านวน

หนึ่งคน  จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนหนึ่งคน  และจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก  จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสองคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าผู้ซึ่งท าการสอนใน
สถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม  (๓)  และ  (๔) 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  ทั้งนี้  ต้องเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันตาม  (๔)  
และ  (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน  และ 
ให้อุปนายกสภาสถาบันท าหน้าที่แทนนายกสภาสถาบนัเมื่อนายกสภาสถาบนัไม่อาจปฏิบัตหินา้ที่ได ้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน  และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน  ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ท าหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน  และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๙  (๒)  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

้หนา   ๑๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๙  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๔)  และ  (๕)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน

ในประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วย

เหตุใด  และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๙  (๒) (๔)  หรือ  (๕)  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว  
ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิได้
เลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
กรรมการสภาสถาบันอื่นซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือได้มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว 

้หนา   ๑๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ สภาสถาบันมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  หน้าที่และ

อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดเป้าหมาย  วางนโยบาย  และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของสถาบัน 

(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ

สถาบัน  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศส าหรับ

ส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ  ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน 

(๕) อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  ทั้งของสถาบันและที่สถาบัน 

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๖) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต 

(๗) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา  ๙  รวมทั้ง 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๘) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอนนายก

สภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  และหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก  

(๑๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  คณบดี ผู้อ านวยการส านัก  และ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก 

(๑๒) อนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม  การยกเลิกการสมทบ  หรือการยกเลิก 

การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  

รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๑๓) ก าหนดนโยบายและวธิกีารเกี่ยวกับการจัดหารายได ้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 

้หนา   ๑๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือ 

การร่วมลงทุน 

(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๔  (๘) 

(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน 

(๑๗) รับรองรายงานประจ าปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ  

อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภาสถาบัน  รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน  แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ 

(๑๙) สร้างเสริมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือ 

ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก  ประธานสภาคณาจารย์  และประธาน 

สภาพนักงาน 

ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยค าแนะน าของ

อธิการบดี 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแผนพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน 

(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  เพ่ือเสนอต่อ 

สภาสถาบัน 

(๓) เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในของ

ส่วนงานต่อสภาสถาบัน 

้หนา   ๑๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  ตามข้อบังคับ

ของสถาบัน 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

(๖) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรือ

อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๗ การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๘ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย  ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ

ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง 

จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่ง

ของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๙ สภาวิชาการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะเป้าหมาย  นโยบาย  แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของสถาบัน

ต่ออธิการบดี 

(๒) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้ง 

การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๓) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม  การยกเลิก

การสมทบ  หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 

(๔) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน 

(๕) เสนอการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภาสถาบัน   

(๖) เสนอวิธีการอันจะท าให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษา  การวิจัย  และการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมต่อสภาสถาบัน 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 

้หนา   ๑๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

องค์ประกอบ  จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก

ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการประชุม

และวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๑ ให้มีสภาคณาจารย์  ประกอบด้วย  ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการ 

สภาคณาจารย์ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของสถาบัน  

จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่ง

ของประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์  ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ 

สภาคณาจารย์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๒ สภาคณาจารย์มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจ า  ระหว่างคณาจารย์ประจ า

ด้วยกัน  และระหว่างคณาจารย์ประจ ากับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจ า 

(๒) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจ า 

(๓) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจ า 

(๔) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ

สถาบัน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๓ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วย  ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน

ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจ าของสถาบัน 

จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่ง

ของประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน  ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ 

สภาพนักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๔ สภาพนักงานมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน  และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ในสถาบันด้วยกัน 

้หนา   ๑๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์

ประจ า 

(๓) ผดุงเกียรติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจ า 

(๔) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ

สถาบัน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน  

และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบด ี หรือจะมีทั้งรองอธกิารบดีและผู้ช่วยอธิการบด ี ตามจ านวน

ที่สภาสถาบันก าหนด  เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ 

สภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๘  

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

รองอธิการบดีนั้น  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและ  

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙  

วรรคสองและวรรคสาม  

มาตรา ๓๗ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๘ 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

(๗) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ 

สภาสถาบันก าหนดตามมาตรา  ๕๔ 

(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

มาตรา ๓๘ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภาสถาบันรับรอง  และได้ท าการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภาสถาบันรับรอง  และได้ท าการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๙ รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภาสถาบันรับรอง  และเคยปฏิบัติงานในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมี

คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๐ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของ

สถาบัน  รวมทั้งวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายของสถาบัน  ในการนี้  ให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  และ

ค าสั่งได้ 

(๒) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน 

(๓) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  และด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานสถาบันและลูกจ้างของ

สถาบัน  ตามข้อบังคับของสถาบัน 

(๔) จัดท าแผนพัฒนาสถาบัน  และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถาบัน 

(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และปณิธานของสถาบัน  

(๖) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน 

(๗) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผู้อ านวยการส านัก  และรองหวัหนา้

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก 

(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้ปฏิบัติงาน

ในสถาบัน  

(๙) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของสถาบันต่อสภาสถาบัน 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  หรือตามที่

สภาสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  

ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าอธิการบดี

มิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันก าหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหนง่อธิการบด ี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธกิารบดีตามวรรคหนึง่  หรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๘  

เป็นผู้รักษาการแทน 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต  ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง

โดยค าแนะน าของอธิการบดี  เป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต  ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะหนึ่ง 

องค์ประกอบ  จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก

ต าแหน่งของกรรมการประจ าวิทยาเขต  รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการประชมุและวธิีด าเนนิงาน

ของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๔ ในคณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ

วิทยาลัย  ให้มีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

ส่วนงานนั้น  และจะให้มีรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่

และรับผิดชอบตามที่คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  การพ้นจากต าแหน่ง  และหน้าที่และอ านาจของคณบดี  หัวหน้าส่วนงาน  

รองคณบดี  และรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

การรักษาการแทนคณบดีและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง  ให้น ามาตรา  ๔๑  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม  

เมื่อคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง  ให้รองคณบดีหรือรองหัวหน้า

ส่วนงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 

มาตรา ๔๕ คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

ที่สภาสถาบันรับรอง  และได้ท าการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสามปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ

สถาบัน 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๖ ในส านักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก  ให้มีผู้อ านวยการ
ส านักหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น  และ
จะให้มีรองผู้อ านวยการส านักหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  การพ้นจากต าแหน่ง  และหน้าที่และอ านาจของ
ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนงาน  รองผู้อ านวยการส านัก  และรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

การรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง  ให้น ามาตรา  ๔๑   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

เมื่อผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง  ให้รองผู้อ านวยการ
ส านักหรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากต าแหน่งด้วย 

มาตรา ๔๗ ในส านักงาน  ให้มีผู้อ านวยการส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของส านักงานนัน้  และจะให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด  
เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายก็ได้  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  การพ้นจากต าแหน่ง  และหน้าที่และอ านาจของ
ผู้อ านวยการส านักงานและรองผู้อ านวยการส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๘ ในส่วนงานของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน  ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
ประกอบด้วย  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  หรือหัวหน้าส่วนงาน  แล้วแต่กรณี  เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกจ านวนหนึ่ง 

ในส่วนงานของสถาบันท่ีไม่ได้จัดการเรียนการสอน  อาจให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานด้วยได้  
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนงาน  หรือผู้อ านวยการส านักงาน  แล้วแต่กรณี   
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจ านวนหนึ่ง 

จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการประจ าส่วนงาน  รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการประชุมและ
วิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๙ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบด ี รองอธิการบด ี ผู้ช่วยอธิการบด ีคณบดี  ผู้อ านวยการ

ส านัก  และหัวหน้าส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย  หรือส านัก  ต้องสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้อีกเพียง

หนึ่งต าแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอ านาจ

ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ในสถาบัน  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  หรือ

ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีหน้าที่และอ านาจอย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน

หรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น

ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้มอบอ านาจจะก าหนดไว้  

เป็นอย่างอื่นในค าสั่งมอบอ านาจ 

หมวด  ๓ 
การประกนัคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบัน 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึง่  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของสถาบัน 

มาตรา ๕๒ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานของสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบัน  

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  

มาตรา ๕๓ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอน  และ

การวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพ่ือเสนอสภาสถาบันพิจารณา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา

ที่สภาสถาบันก าหนด 

้หนา   ๑๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๔ ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  คณบดี  

ผู้อ านวยการส านัก  และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  หรือส านัก  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดจีัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของรองอธิการบด ี ผู้ช่วยอธกิารบดี  

และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

หมวด  ๔ 
การบญัชแีละการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๕๖ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงานของสถาบัน  

เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ด ี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทนุ  

รายได้  และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  และให้มี  

การตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๕๗ สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ  

ของสถาบัน  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน 

องค์ประกอบ  จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ 

การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งหน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการประชุมและ  

วิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๘ ให้สถาบันจัดท างบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ

สถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน  ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

มาตรา ๕๙ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง 

โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน  และให้ท าการตรวจสอบ

รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี 

้หนา   ๑๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน  เพ่ือการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน  และ  

เรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพ่ิมเติมได้ 

ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๖๑ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบัน

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีท าการ  และบัญชี

รายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงาน

ที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๖๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การก ากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ

สถาบันเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย

ต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว   

ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้   

ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
คณาจารย ์

 
 

มาตรา ๖๕ คณาจารย์ประจ ามีหน้าที่ในการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการ  และ 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพันธกิจของสถาบัน 

้หนา   ๑๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และด ารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
ก าหนด 

มาตรา ๖๖ คณาจารย์ประจ าของสถาบันมีต าแหน่งทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย ์
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 
สภาสถาบันอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้  โดยท าเป็นข้อบังคับ

ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและ 

พ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา  
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๖๘ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่ง 
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ  
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ  โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๖๙ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ 
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของสถาบัน  
เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี 

้หนา   ๑๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๗๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
หรือศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ตามพระราชบัญญัตินี้   

ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ  ศ. 

(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ  ศ.  (เกียรติคุณ) 
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ  ศ.  (พิเศษ) 

(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ  รศ. 

(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ  รศ.  (พิเศษ) 

(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ  ผศ. 

(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ  ผศ.  (พิเศษ) 

การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

หมวด  ๗ 
การบริหารงานบคุคล 

 
 

มาตรา ๗๑ พนักงานสถาบัน  ประกอบด้วย 

(๑) พนักงานสถาบันสายวิชาการ  

(๒) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ  

นอกจากพนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งแล้ว  สถาบันอาจให้มีลูกจ้างของสถาบันเพื่อปฏิบัติงาน

ในส่วนงานต่าง ๆ  ในสถาบันอีกได้ 

มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลส าหรบัพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา  ๗๑  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓) 

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๘ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๗๓ ปริญญาของสถาบันมีสองชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ม. 
มาตรา ๗๔ สถาบันมีอ านาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มี 

การสอนในสถาบัน  และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่าง
ประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๕ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาได้รับปริญญา
เกียรตินิยมได้ 

มาตรา ๗๖ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ  ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนยีบัตรดุษฎีบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ภายหลงั

ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ภายหลงั

ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลงั

ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือผู้ส าเร็จ

การฝึกอบรม 
มาตรา ๗๗ สถาบันมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ

และคุณธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ   แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า  ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ   ในสถาบัน  นายกสภาสถาบัน  หรือกรรมการสภาสถาบัน
ในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

้หนา   ๑๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน 

มาตรา ๗๘ สถาบันอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ไดร้ับปริญญาหรอืประกาศนียบตัรชั้นหนึ่งชั้นใด  และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหนง่
นายกสภาสถาบัน  ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน  ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  หรือ  
ครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ประจ าของสถาบันได้ 

การก าหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจ าต าแหน่ง  ให้ท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหนง่จะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๗๙ สถาบันอาจก าหนดให้มีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือ 
ส่วนงานของสถาบันได้  โดยท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

มาตรา ๘๐ สถาบันอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแต่งกายของ
นักศึกษา  พนักงานสถาบัน  และลูกจ้างของสถาบันได้  โดยท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๘๑ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจ าต าแหนง่  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  

หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  พนักงานสถาบัน  และลูกจ้างของสถาบัน  หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว  

โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  

หรือมีต าแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือ 

มีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๒๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๒ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน

ของสถาบัน  ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือ 

ซึ่งท าเลียนแบบ 

(๓) ใช้  หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ

สถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๗๙  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระท าความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)   

แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  

มาเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๔ ให้ส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีประกาศ

ของสถาบันตามมาตรา  ๑๐  ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ ให้นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 

จะมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๒๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๖ ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

เป็นประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าจะมีสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

พ.ศ.  ๒๕๐๙  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว  ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน  ให้พ้นจากต าแหน่ง  และให้น าความในวรรคสองของมาตรา  ๙๒  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บงัคับ  คงด ารงต าแหนง่

ต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา ๘๙ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และ

หัวหน้าส่วนงานภายในที่สภาสถาบนัได้อนมุัตแิละจัดตัง้ขึน้ในสถาบัน  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคับ  คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ให้ผู้ด ารงต าแหนง่รองของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งคงด ารงต าแหน่งตอ่ไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหนง่

ตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา ๙๐ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  และ

หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือส านัก  ให้นับรวม

วาระการด ารงต าแหน่งนั้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  เป็นวาระ

การด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

้หนา   ๒๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๑ ให้โอนบรรดาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  และพนักงานสถาบันของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  

มาเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ

ดังกล่าวรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น ๆ  ผ่านสถาบัน  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน   

งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง  และให้น ากฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการมาใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้  

หรือมีกรณีที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้

หรือในส่วนที่ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้  เป็นไปตามมติของสภาสถาบัน 

มาตรา ๙๒ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา  ๙๑  ผู้ใด 

(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบนัตามพระราชบญัญตันิี้

โดยท าเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้สถาบันด าเนินการบรรจุเป็น

พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน  แล้วแต่กรณี  ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบนัตามพระราชบญัญตันิี้

โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  ให้สถาบัน

ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันได้  โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบนัตามพระราชบญัญตันิี้

โดยท าเป็นหนังสือภายหลังก าหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็น

ประโยชน์ต่อสถาบัน  และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้  ให้สถาบันด าเนินการรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน

หรือลูกจ้างของสถาบันตามข้อบังคับของสถาบันได้ 

้หนา   ๒๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้ว

จะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา  ๙๑  ซึ่งมิได้รับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน

หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๙๓ ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา  ๘๗  

และมาตรา  ๙๒  ให้ได้รับเงินเดอืน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนอย่างอื่น  ไม่น้อยกว่าที่เคยไดร้ับอยู่กอ่นเขา้

เป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๙๔ ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา  ๘๗  และมาตรา  

๙๒  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  

นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน  

ตามมาตรา  ๙๒  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก

ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ

จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง

อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๙๕ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามมาตรา  ๙๑  

ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการดังกล่าว  

มีส่วนร่วมในกิจการสภาสถาบัน  สภาคณาจารย์  หรือสภาพนักงาน  โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบัน  

แล้วแต่กรณีด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการประจ าส านัก  และคณะกรรมการ

ประจ าส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงมีฐานะและปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๗ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิเศษ   

รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรืออาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

เป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

หรืออาจารย์ของสถาบันต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ . ๒๕๐๙  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษ

ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง 

มาตรา ๙๘ สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

หรือต าแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานสถาบันที่โอนมาตามมาตรา  ๙๑  หรือเปลี่ยนสถานภาพ

ตามมาตรา  ๙๒  และสิทธิในการเลื่อนต าแหนง่ของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  มิให้เสียไปเพราะเหตุ

ที่โอนมา  หรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน 

มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการในสถาบันวา่งลง

ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้น  และให้โอนอัตรา

ต าแหน่งและงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  

ค่าจ้างประจ า  และเงินอื่นที่เกี่ยวขอ้งซึง่ตัง้ไวส้ าหรบัต าแหน่งนั้นมาเปน็ของสถาบัน  และให้ถือว่าการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๐๐ ให้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้น าพระราชกฤษฎีกา  

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีมาแต่เดิมให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติและ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว  ค านึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง  และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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