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พระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน บัณฑิต
พัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ใหรวมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
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วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง วิทยาลัยชางศิลป วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี มาจัดตั้งเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบั น บั ณ ฑิต พัฒ นศิ ล ปเ ปน นิ ติบุ คคลและเปน สว นราชการตามกฎหมายว าด ว ยวิ ธีก าร
งบประมาณ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
“สภาคณาจารยและบุคลากร” หมายความวา สภาคณาจารยและบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของสถาบันที่มีคณะ สํานัก วิทยาลัย ศูนย หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขตการศึกษานั้นตามที่
สภาสถาบันกําหนด
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงวัฒนธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนแ ละความสอดคลองในการบริหารงานบุคคลสําหรับคณาจารย
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ใหสภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน
บุค คลของสถาบั น ตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ย บข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เว น แต
พระราชบัญญัตนิ ี้บัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๗ ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงวั ฒนธรรมรั กษาการตามพระราชบั ญญั ตินี้
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๘ ใหสถาบันเปนสถานศึกษา มีวัตถุประสงคใ หการศึกษาและสงเสริม วิชาการ
ตั้งแตระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป ทั้งไทย
และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย
และให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ตลอดจนส ง เสริ ม สื บ สาน สร า งสรรค ทะนุ บํ า รุ ง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทองถิ่น
มาตรา ๙ สถาบันอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สํานัก
(๖) วิทยาลัย
(๗) ศูนย
สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนิน การตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๘ เปนสวนราชการของสถาบันอีกก็ได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปน สํานักงานคณบดี กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
คณะอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิช า กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
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วิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กอง หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สํานัก วิทยาลัย และศูน ยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทียบเทาคณะ ใหออกเปน
กฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา และกอง หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง ใหทําเปนประกาศกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางานใหทําเปน
ประกาศของสถาบัน
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๘ สถาบันอาจรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่น เขาสมทบในสถาบัน ก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในสถาบัน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สถาบันอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ คาปรับ และคาบริการตาง ๆ
ของสถาบัน
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง
ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๓) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันไดรับเพื่อใชในการ
ดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอื่น
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ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถาบัน ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
บรรดารายไดและผลประโยชนของสถาบันรวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุเบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ
ที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาจากการให หรือซื้อจากเงินรายไดของสถาบัน
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสถาบัน หรือไดมาโดยวิธีอื่นตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือวา
เปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบัน จะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของสถาบันตามมาตรา ๘
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไวและ
ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว สถาบัน
ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติ
จากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๕ ใหมีสภาสถาบันประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบั น โดยตํ า แหน ง ได แ ก ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อธิบดี
กรมศิลปากร ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร และอธิการบดี
(๓) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําสถาบันขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสามคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) (๓)
และ (๔) ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งอยูในทองถิ่น เพื่อรวมเปน
กรรมการดังกลาวดวย
ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการสภาสถาบันเปนเลขานุการสภาสถาบัน
โดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหสภาสถาบันแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน อุปนายกสภาสถาบัน
และใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา ซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) (๔)
และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๖ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังไมได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาสถาบัน
ประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนง
แทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการให
มีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน พนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิได
ดําเนิน การใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน ใหม ใหน ายกสภาสถาบัน หรือ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งพน จากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะมีนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว
มาตรา ๑๗ สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การทะนุ บํารุงศิ ลปวัฒนธรรม และสนับสนุน กิจการของหน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุ มชน
ในทองถิ่นเกี่ยวกับงานดานศิลปวัฒนธรรม
(๒) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของสถาบัน และอาจมอบใหสวนราชการใดในสถาบัน
เปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(๔) พิจารณาการจัด ตั้ง การรวม และการยุบ เลิกสวนราชการของสถาบัน ตามมาตรา ๙
รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว
(๕) อนุมัติรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภา
สถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
(๘) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๙) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน
(๑๐) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน
(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของสภาสถาบัน
(๑๒) พิจารณาและให ความเห็ นชอบเกี่ยวกั บกิจการของสถาบั นตามที่ อธิการบดี เสนอ และ
อาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบันได
(๑๓) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของสถาบันตออธิการบดี
(๑๔) ปฏิบัติหนา ที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน ที่มิไดร ะบุใ หเปน หนาที่ของผูหนึ่งผูใ ด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมสภาสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๙ ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี
(๒) รองประธานสภาวิชาการ ไดแก รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการจํานวนไมเกินหาคน ซึ่งเลือกจากคณบดี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจํานวนไมเกินหาคน ซึ่งเลือกจากผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) กรรมการสภาวิช าการจํา นวนไม เกิ น หา คน ซึ่ งเลื อกจากคณาจารย ป ระจํ า สถาบั น
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
(๖) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเกาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูซึ่งเปนกรรมการ
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ นคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาจํ านวนหนึ่ งคน และบุ คลากรภายนอกที่ มี ความรู และ
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ความเชี่ยวชาญในดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป หรือดานศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
อยางนอยดานละหนึ่งคน
ใหสภาวิชาการแตงตั้งคณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
โดยคําแนะนําของอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแตงตั้งบุคคลใดอีกไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพน จากตําแหนงของ
กรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๒๐ สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑมาตรฐานการศึกษา หลั กสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผล
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด เพื่อเสนอตอสภาสถาบัน
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภาสถาบัน
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของสถาบันตอสภาสถาบัน
(๔) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตอสภาสถาบัน
(๕) สงเสริมการวิจัยที่สอดคลองกับภารกิจของสถาบันและความตองการของชุมชน
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดําเนิน การใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๗) ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ใหมีสภาคณาจารยและบุคลากรประกอบดวย ประธานและกรรมการซึ่งมาจาก
คณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและบุคลากร
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๒ สภาคณาจารยและบุคลากรมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภาสถาบัน และอธิการบดีในกิจการตาง ๆ ของสถาบัน
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หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๒) สงเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีของคณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
(๓) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๓ ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และ
จะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวน
ที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๔ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสาม อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) เปนบุคคลลมละลาย
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู
รองอธิก ารบดี นั้น ให สภาสถาบั น แตง ตั้ง โดยคํ าแนะนํา ของอธิ การบดีจ ากผูมี คุณ สมบั ติ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
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ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแ ตงตั้งจากคณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๕ อธิ การบดี แ ละรองอธิก ารบดีต องสํ าเร็จ การศึก ษาไมต่ํ ากว าปริญ ญาตรีห รื อ
เทียบเทาจากสถาบันหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือ
มีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบันหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่
สภาสถาบันรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน
ผูช ว ยอธิ การบดี ต องสํ าเร็ จการศึก ษาไม ต่ํา กวา ปริญ ญาตรี ห รือ เทีย บเท า จากสถาบัน หรื อ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร
มาแลวไมนอยกวาสามปในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี อธิการบดี รองอธิการบดี และ
ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๖ อธิการบดีมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
และของสถาบัน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการและของสถาบัน
(๓) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ของสถาบัน
(๔) แต ง ตั้ ง และถอดถอนผู ช ว ยอธิ ก ารบดี รองคณบดี รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก
รองผู อํา นวยการวิท ยาลั ย รองผู อํ านวยการศู น ย รองหั ว หน า ส วนราชการที่ เรี ย กชื่อ อย างอื่ น ที่ มี
ฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา หัวหนากอง รองหัวหนากอง หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา และอาจารยพิเศษ
(๕) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของคณาจารยประจําสถาบัน
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
(๖) เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําป ตลอดจนรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการ
ดานตาง ๆ ของสถาบันตอสภาสถาบัน
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(๗) สงเสริม สนับสนุนกิจการนักศึกษา และปฏิบัติภารกิจรวมกับสถาบันอื่น
(๘) เปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับและประกาศของสถาบัน หรือตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดี
เปน ผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปน ผูรักษา
ราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหสภาสถาบันแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) คนหนึง่
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี และใหนําความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมาย และจะใหมีผูชวยอธิการบดีตามจํานวน
ที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีและรองอธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ประกอบดวยรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต และการจัดระบบ
บริหารในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กํากับดูแลใหวิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาเขตตามที่สภาสถาบันกําหนด
(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขตแกอธิการบดี
(๓) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สํานัก วิทยาลัย ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต
(๔) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตตออธิการบดีแ ละวางระเบียบหรือ
ออกขอบังคับอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
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(๕) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจําปของสวนราชการตาง ๆ
ของวิทยาเขตตออธิการบดี
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๑ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได
คณบดีนั้ น ใหสภาสถาบัน แตงตั้ งโดยการสรรหาตามขอ บังคับ ของสถาบัน จากผูที่ สําเร็ จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
และได ทํ า การสอนหรื อ มี ป ระสบการณ ด า นการบริ ห ารมาแล ว ไม น อ ยกว า สามป ใ นสถาบั น หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี
คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรั บแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได และใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับแกการพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดี หรือไมมีผูรักษาราชการแทนคณบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ิ
ราชการได ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
ที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีเปนผูรักษาราชการแทนคณบดีเปนการชั่วคราว
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๒ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย คณบดี
เปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๓๓ ในคณะหนึ่ง ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะใหมี
รองคณบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรองคณบดี
ตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในคณะหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดีเปนประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการประจําคณะ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ และ
การจัดระบบบริหารในคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเสนอตอสภาวิชาการ
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกอนเสนอสภาวิชาการ
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๖) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๗) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะ
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน อาจแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาในคณะก็ได โดยใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ใหอธิการบดี
แตงตั้งจากคณาจารยประจําสถาบัน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน โดยการสรรหา
ตามขอบังคับของสถาบันจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอน
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนํา
ของคณบดี
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทน
ใหนํามาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในสํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมี
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เปน ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานัก ศูน ย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย หรือรองหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ฐี านะ
เทียบเทาคณะมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรอง
ของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในสํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตละแหง
ใหมีคณะกรรมการประจําสํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทียบเทาคณะ
แลวแตกรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหน งของกรรมการประจําสํานัก กรรมการประจําศูน ย หรือกรรมการ
ประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําสํานัก คณะกรรมการประจําศูนย และคณะกรรมการประจําสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และการจัดระบบบริหารงานในสํานัก ศูนย หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๓๙ ในวิทยาลั ยให มีผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผู บังคับบัญชาและรับผิ ดชอบงานของ
วิทยาลัย และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาสถาบัน กําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอาํ นวยการวิทยาลัย
และรองผูอํานวยการวิทยาลัย และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาในวิทยาลัย
ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในวิทยาลัยหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
องค ประกอบ จํ านวน คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ วิ ธี การได มา อํ านาจและหน าที่ วาระการ
ดํ ารงตํ าแหน ง และการพ น จากตํ า แหน ง ของกรรมการประจํ า วิ ท ยาลั ย ตลอดจนการประชุ ม
และการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการประจํ า วิ ทยาลั ย และการจัด ระบบบริห ารงานในวิ ท ยาลั ย
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชาและหัวหนา
สวนราชการที่เรี ยกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและ
ผูชวยของตําแหนงดังกลาว จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผู ดํ ารงตํ าแหน งตามวรรคหนึ่ งอยู หนึ่ งตํ าแหน งแล ว จะรั กษาราชการแทนตํ าแหน งอื่ น อี ก
หนึ่งตําแหนงก็ได แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๒ การสรรหาบุคคลเพื่อ แตง ตั้งเปนคณบดี ผู อํานวยการ หัว หนาภาควิช าและ
หัวหน าส วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นที่มี ฐานะเที ยบเท าคณะหรื อภาควิ ชา ใหเป นไปตามข อบั งคั บ
ของสถาบัน
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สํานัก
วิทยาลัย ศูนย และภาควิชา หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการหรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น
หรื อมิได ห ามเรื่องการมอบอํ านาจไว อธิ การบดี จะมอบอํ านาจโดยทํ าเป นหนั งสือใหผู ดํ ารงตํ าแหน ง
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
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หนา ๑๗
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๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการ
นั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๔ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนง
ใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือ
มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย
หมวด ๓
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๔๕ คณาจารยประจําสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําสถาบันตามวรรคหนึ่ง
ให
าดวาด้ยระเบี
ยบขยบข้
าราชการครู
และบุ
คลากรทางการศึ
กษากษา
ให้เปป็นตามกฎหมายว
ไปตามกฎหมายว่
วยระเบี
าราชการครู
และบุ
คลากรทางการศึ
มาตรา ๔๖ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบันจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําสถาบัน
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารยซึ่งมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนง
ไปโดยไมมีความผิด สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศและเปนประโยชนแกสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
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มาตรา ๔๘ สภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจํา
สถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําสถาบันเปนอาจารย
พิเศษได โดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
อาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๙ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานาม เพื่อแสดงวิทยฐานะ
ไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอดังนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)
หมวด ๔
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๐ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา
ดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท เรียกวา
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
เรียกวา
บัณฑิต

ใชอักษรยอ ด.
ใชอักษรยอ ม.
ใชอักษรยอ บ.
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มาตรา ๕๑ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิช านั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๒ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๕๓ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้น ตาง ๆ และ
อนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนีย บัต รบั ณฑิต ออกให แ ก ผูสํา เร็ จการศึ กษาในสาขาวิช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง
ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอน
ถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแ กผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิช า และตามหลักสูตรที่ต่ํากวา
อนุปริญญา
มาตรา ๕๔ สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอสังคมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญา
ดังกลาวแกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้นมิได
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๕๕ สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๖ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือ
สวนราชการของสถาบันก็ได โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใช
เพื่อประโยชนของสถาบันหรือสภาสถาบัน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน
สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาก็ได โดยทําเปน
ขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๗ ผูใดใชตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของสถาบันโดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวย
ประการใด ๆ ว า ตนเป น นั ก ศึ ก ษา หรื อ มี ตํ า แหน ง ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสถาบัน โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทํา
เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช หรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการ
ของสถาบันไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการของสถาบัน ปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใชหรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการ
ของสถาบันที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบัน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปน ผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหล งโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
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ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๙ ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ขาราชการ
ลูกจาง และอัตรากําลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
วิทยาลัยนาฏศิลปจั นทบุรี วิ ทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลั ย
นาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง วิทยาลัยชางศิลป
วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
มาเปนของสถาบัน ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ยังคงดํารงตําแหนง
หรื อตํ าแหน งที่ มี วิทยฐานะเดิม และรับเงินเดือน เงิ นวิ ทยฐานะ และเงินประจําตํ าแหนง รวมทั้ งสิ ทธิ
ประโยชนไมนอยกวาเดิมตอไปจนกวาจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามพระราชบั ญญัตินี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๖๐ ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และกรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอ ไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ งนายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๑ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนง
อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ
ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือภาควิชาของสถาบัน บั ณฑิตพัฒนศิลป ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะมีการแบงสวนราชการและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ และ
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มิใหนับวาระการดํารงตําแหนงของบุคคลดังกลาวเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องในการนับวาระ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๒ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของวิทยาลัย ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งเปนผูบริหารวิทยาลัยตาง ๆ อยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ยังคงดํารงตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะเดิมตอไป จนกวาจะพนจากตําแหนงหรือ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๓ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามมาตรา ๖๑ ใหนับวาระการดํารง
ตําแหนงเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องในการนับวาระตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๔ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ มี ฐ านะเป น ศาสตราจารย ศาสตราจารย พิ เ ศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี ในสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิ ลป พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู ในวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช บั งคั บ
เปนอาจารยพิเศษของสถาบันตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๖๕ ในระหวางไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ใหสภาสถาบันตามมาตรา ๖๐ ทําหนาที่
สภาวิชาการจนกวาจะไดมีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ ผู ที่ ไ ด รั บ ปริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต รตามพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๑ และผูไดรับอนุปริญญา
และประกาศนียบัตรของวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลั ยนาฏศิลปกาฬสินธุ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง วิทยาลัยชางศิลป วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
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และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีศักดิ์และสิทธิเทากับผูไดรับ
ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และ
ข อ บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใชอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ก ฎหมายวาดว ยการศึก ษาแห งชาติ
กําหนดใหจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่
และให สถานศึกษาของรัฐที่จัด การศึกษาระดับปริญญาเป นนิ ติบุคคล สามารถดําเนิน กิจการได โดยอิสระ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ สมควรมีกฎหมายรับรอง
ให สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิลปมีฐานะเปน นิติบุค คลในกระทรวงวั ฒนธรรม เพื่อจัดการศึ กษาด านนาฏศิ ลป
ดุริ ยางคศิ ลป คี ต ศิลป และชางศิลป สืบสาน สรางสรรค ศิลปะและมรดกทางศิ ลปวั ฒนธรรมทั้งระดั บ
ทองถิ่นและระดับชาติอันเปนเอกลักษณของชาติ และสงเสริมการผลิตบุคลากรเพื่อทําหนาที่ชางศิลปกรรม
ศิลป น อาชี พ ครู ศิลปะ นั ก วิ ชาการ และนัก วิ จั ยด านศิ ลปวัฒ นธรรม ตลอดจนส งเสริ มสุ นทรี ยศาสตร
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”
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มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๑/๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นได้
การจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น หรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) และ (๕/๒) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๕/๑) อนุมัตกิ ารจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
หรือยกเลิกการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วม
(๕/๒) กํ า กั บ มาตรฐานการศึ ก ษา ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์
รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอาจารย์พิเศษ”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๓๘/๑ ในสํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต ให้มีผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีและผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงานอธิการบดี
และสํานักงานวิทยาเขต แล้วแต่กรณี
ในสํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ให้มีหัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่ว นราชการที่เ รี ยกชื่ อ อย่ างอื่ น ที่มี ฐ านะเทีย บเท่ ากองเป็ น ผู้ บัง คั บบั ญ ชาและรั บ ผิด ชอบงานของกอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง แล้วแต่กรณี
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หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
หัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันหรือในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่น”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ระบบการบริหารงานบุคคล การกํากับมาตรฐานการศึกษา
ยังไม่เอื้ออํานวยต่อการบริหารงานของสถาบัน อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติให้สถาบันสามารถจัดการศึกษาร่วมได้
ทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของสถาบันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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