ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นกฎหมายส�ำคัญที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกคนจะต้องรับทราบ และใช้ในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสถาบันถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของสถาบัน รวมทัง้ กฎหมาย
อื่น ๆ มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้น อ้างอิง ให้แก่หน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในการน�ำไปปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม และเข้าใจ
ขอบข่ายภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ขอขอบคุณคณะผู้จัดท�ำทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ
		
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กฎหมายลูก และการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มีซึ่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๕ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มีซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
จากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๗
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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สารบัญ
หน้า
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘๔
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๙๓
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗
๙๔
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๖
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ต�ำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๙๙
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการด�ำเนินการทางวินัย
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๑
ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐๓
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐๔
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตร
ของสถาบัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑๑
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๑๖
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒๔
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๓๔
- ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๔
- ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ก�ำหนดเขตการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๔๕
ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
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สารบัญ
หน้า
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๕๙
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๑
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖๒
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖๕
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖๘
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๗๐
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗๑
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗๒
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗๓
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๗๔
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๗๖
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒๐๐
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๑๔
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๑๙
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๓๓
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๓๕

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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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๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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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(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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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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(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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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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(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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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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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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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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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

19

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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

20

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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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เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

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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เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ระบบการบริหารงานบุคคล การกํากับมาตรฐานการศึกษา
ยังไม่เอื้ออํานวยต่อการบริหารงานของสถาบัน อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติให้สถาบันสามารถจัดการศึกษาร่วมได้
ทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของสถาบันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราช
บัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ได้มาชึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“นายกสภาสถาบัน” หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ การได้มาชึ่งนายกสภาสถาบัน ให้ด�ำเนินการโดยวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
การสรรหานายกสภาสถาบันให้ดำ� เนินการสรรหาก่อนที่นายกสภาสถาบันจะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน โดยด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
กรณีนายกสภาสถาบันพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่นายกสภาสถาบันพ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๕ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น�ำ ความรอบรู้ และความสามารถ
(ค) เป็นบุคคลที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน
(๒) ลักษณะต้องห้าม
(ก) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน
(ข) เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอันอาจจะขัดหรือแย้งกับสถาบัน
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ข้อ ๖ ก่อนที่จะท�ำการสรรหานายกสภาสถาบันในแต่ละครั้งให้สภาสถาบันก�ำหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ก�ำหนดไว้
ตามข้อ ๕ ได้
ข้อ ๗ การสรรหานายกสภาสถาบันให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่งได้แก่ อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
(๓) กรรมการซึง่ กรรมการสภาสถาบันประเภทผูบ้ ริหารตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึง่ กรรมการสภาสถาบันประเภทคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
๕) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ�ำนวนสองคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เ หมาะสมที่ จะได้ รั บการพิ จารณาเสนอชื่ อ เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายก
สภาสถาบัน ให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ให้ส่วนราชการของสถาบันเสนอชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาส่วนราชการละหนึ่งชื่อ
๒) นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันมีสิทธิเสนอชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหา
ได้คนละหนึ่งชื่อ
การเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหาน�ำรายชื่อตามข้อ ๘ มาพิจารณากลั่นกรองให้ได้รายชื่อผู้ซึ่งสมควร
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันจ�ำนวนไม่เกินสามชือ่ เสนอต่อสภาสถาบัน โดยเรียงตามล�ำดับอักษรพร้อมทัง้ ประวัติ
ผลงานและข้อมูลที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลตามรายชื่อตามข้อ ๙ คนหนึ่งเป็นนายกสภาสถาบัน และ
ให้ด�ำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ ในระยะเริ่มแรกที่ใช้ข้อบังคับฉบับนี้ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่งได้แก่ อธิการบดี
(๓) กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จ�ำนวนสี่คนที่สภาสถาบันแต่งตั้งขึ้น ได้แก่
(ก) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสองคน
(ข) กรรมการสภาสถาบันโดยต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งคน
(ค) กรรมการสภาสถาบันจากผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำจ�ำนวนหนึ่งคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
        ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  

   (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๕ (๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑
………………………………………………
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๕ (๓) ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๕ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหาร” หมายความว่า รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๔ ในกรณีกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้บริหารจะด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ ให้อธิการบดีจัดให้
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารเลือกกันเองให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ ๕ กรรมการสภาสถาบันประเภทผูบ้ ริหารตามมาตรา ๑๕ (๓) ต้องเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหารตาม
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ การได้มาซึง่ กรรมการสภาสถาบันประเภทผูบ้ ริหารตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้อธิการบดีเรียกประชุม
ผู้แทนแต่ละกลุ่มเพื่อคัดเลือกกันเอง ดังต่อไปนี้
(๑) รองอธิการบดีให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนหนึ่งคน
(๒) คณบดีและผู้ซึ่งสภาสถาบันมีมติเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวน
หนึ่งคน
(๓) ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนสองคน
ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) เป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้บริหาร และให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและน�ำเสนอต่อ
สภาสถาบันเพื่อทราบ
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ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้คัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือก
ซึ่งมีคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยวิธีจับฉลาก
ข้อ ๘ ในกรณีกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้บริหารพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดี
ด�ำเนินการให้มีการคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในประเภทเดียวกันแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้บริหารพ้นจากต�ำแหน่ง และให้มีวาระเหลืออยู่เท่ากับผู้ซึ่งตนแทน
เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่เลือกแทนต�ำแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
       ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
จากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๑
………………………………………………
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ข ้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง กรรมการ
สภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน   ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทคณาจารย์ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) คณาจารย์ประจ�ำ ได้แก่ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
อาจารย์ของสถาบัน
(๒) ข้าราชการครู ได้แก่ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งครู และครูผู้ช่วยของสถาบัน
(๓) บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ รองผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูส้ นับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถาบัน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร
ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการของสถาบันแต่ละแห่งคัดเลือกและเสนอชื่อข้าราชการของส่วนราชการนั้น
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) ประเภทละหนึ่งคนเสนอต่ออธิการบดี
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ข้อ ๖ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประชุมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๕ เพื่อให้มีการคัดเลือกกันเอง
ให้ได้ผู้แทนประเภทละหนึ่งคน
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีประกาศผลการคัดเลือก และน�ำเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อทราบ
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
         (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
      นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถาบัน  พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ได้มาซึง่ กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของสถาบัน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
                  (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
               นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๑
………………………………………………
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มา
ซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการสรรหา”หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิให้ด�ำเนินการโดยวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
การสรรหากรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ดำ� เนินการสรรหาก่อนทีก่ รรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ
จะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันโดยด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
ในกรณีกรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำ� เนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๕ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการเงิน การคลัง ด้านการบริหารงาน
บุคคล หรือด้านอื่นๆ ตามที่สภาสถาบันก�ำหนด
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น�ำ ความรอบรู้ และความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน
ข้อ ๖ ก่อนที่จะท�ำการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละครั้ง ให้สภาสถาบันก�ำหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ได้ก�ำหนดไว้ตามข้อ ๕ ได้
ข้อ ๗ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
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(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ�ำนวน
หนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ถ้ามี) โดยการคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สว่ นราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสถาบันเสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์
ด้านต่าง ๆ ส่วนราชการละไม่เกินสิบสามชื่อ
(๒) นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันมีสิทธิเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้คนละไม่เกินสิบสามชื่อ
การเสนอรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการสรรหาก�ำหนดวิธกี ารเสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามที่ก�ำหนดในข้อ ๕ (๑) เพื่อให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหาน�ำรายชื่อตามข้อ ๘ มาพิจารณากลั่นกรองให้ได้รายชื่อผู้ซึ่งสมควร
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนยี่สิบหกชื่อ โดยครอบคลุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตามข้อ
๕ (๑) เสนอต่อสภาสถาบันเรียงตามล�ำดับอักษร ซึ่งจ�ำแนกเป็นแต่ละด้าน พร้อมทั้งประวัติ ผลงาน และข้อมูล
ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลตามรายชื่อตามข้อ ๙ จ�ำนวนสิบสามคนเป็นกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ด�ำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ ในระยะแรกเริ่ม ให้คณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๗ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) กรรมการซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีคัดเลือกกันเอง
(๓) กรรมการซึง่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดีและผูซ้ งึ่ สภาสถาบันมีมติเห็นชอบให้ดำ� รงต�ำแหน่งคณบดีคดั เลือก
กันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ถ้ามี) โดยการคัดเลือกกันเองจ�ำนวนสองคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
       ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
   (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ.
๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“นายกสภาสถาบัน” หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมวด ๑
อ�ำนาจหน้าที่ของนายก อุปนายก และเลขานุการสภาสถาบัน
………………………………………………
ข้อ ๔ นายกสภาสถาบันมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบัน
(๒) ควบคุมและด�ำเนินการประชุมสภาสถาบัน
(๓) งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษ เมื่อมีเหตุอันควร
(๔) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ อุปนายกสภาสถาบัน มีหน้าที่ช่วยนายกสภาสถาบันด�ำเนินการประชุมหรือปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่นายกสภาสถาบันมอบหมาย
ถ้านายกสภาสถาบันไม่มาประชุมหรือไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมให้อปุ นายกสภาสถาบันท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานแทน
ข้อ ๖ เลขานุการสภาสถาบันมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) นัดประชุมสภาสถาบัน ตามมติสภาสถาบัน หรือค�ำสั่งของนายกสภาสถาบัน
(๒) จัดท�ำรายงานการประชุมสภาสถาบัน
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(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

แจ้งมติสภาสถาบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบเอกสารการประชุมสภาสถาบัน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภาสถาบันหรือสภาสถาบันมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หมวด ๒
การประชุม
………………………………………………

ข้อ ๗ การประชุมให้มีตามที่สภาสถาบันได้มีมติไว้
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน ถ้าประธานเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษให้เรียกประชุมได้
ข้อ ๘ ถ้ากรรมการตัง้ แต่หนึง่ ในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดร้องขอให้สภาสถาบันประชุมเพือ่ กิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เรียกประชุมสภาสถาบันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ
ข้อ ๙ การเรียกประชุมต้องท�ำเป็นหนังสือ พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
การเรียกประชุมต้องก�ำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าจ�ำเป็นเร่งด่วนประธานอาจเรียกประชุมเร็วกว่านั้น
โดยไม่ต้องท�ำเป็นหนังสือก็ได้
ข้อ ๑๐ ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๑ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ประธาน
ข้อ ๑๒ การจัดวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแล้วแต่กรณีเป็นผู้ก�ำหนด
ข้อ ๑๓ เรือ่ งทีจ่ ะเสนอเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมต้องเสนอล่วงหน้าก่อนการก�ำหนดการประชุมอย่าง
น้อยสิบห้าวัน และให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของประธานพิจารณาเรื่องที่จะน�ำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้มีสิทธิน�ำเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้แก่
(๑) นายกสภาสถาบัน
(๒) กรรมการสภาสถาบัน
(๓) ประธานสภาวิชาการ
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
(๕) อธิการบดี
(๖) คณบดีหรือผู้อ�ำนวยการ
ในกรณีเร่งด่วน ประธานหรือเลขานุการอาจน�ำเรื่องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการหรือผู้เข้าประชุมทุกคน
ข้อ ๑๕ ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้อง
ด�ำเนินการพิจารณาเป็นล�ำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ ในการประชุมถ้าประธานเห็นควรประชุมลับ หรือถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการที่มาประชุมมีมติให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ
ในการประชุมลับ ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ได้แก่ กรรมการผู้ท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม และผู้ได้รับ
อนุญาตจากที่ประชุมเท่านั้น
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ข้อ ๑๗ กรรมการจะอยู่ในการประชุม ขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้เสียมิได้
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง อันจะท�ำความกระจ่างในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๑๘ การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ ให้เลขานุการสภาสถาบันเป็นผูเ้ ชิญ โดยความเห็นชอบของนายกสภาสถาบันและให้เข้าร่วมประชุมเฉพาะเรือ่ ง
ที่ชี้แจงเท่านั้น
บุคคลภายนอกทีป่ ระสงค์จะเข้าฟังการประชุมจะต้องได้รบั อนุญาตจากประธานการประชุมก่อนจึงจะเข้า
ฟังการประชุมได้
ผู้เข้าร่วมประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้ต่อเมื่อได้รับอนญาตจากประธานในที่ประชุมจึงจะ
แสดงความคิดเห็นได้
ข้อ ๑๙ กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การ
จะให้แก้ไขหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๐ สภาสถาบันอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ให้มี
การบันทึกพฤติการณ์ในการประชุมไว้
ข้อ ๒๑ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นตามมติของสภาสถาบัน
ข้อ ๒๒ สภาสถาบันอาจมีมติหา้ มโฆษณาข้อความอันเกีย่ วกับความปลอดภัย หรือประโยชน์สำ� คัญของ
สภาสถาบันที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้
ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการจัดพิมพ์รายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมที่ได้มีมติของสภาสถาบัน
มิให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณา
หมวด ๓
การลงมติ
………………………………………………
ข้อ ๒๔ การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อบังคับเป็นอย่างอื่น
กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าในการลงมตินนั้ มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๕ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียง
ข้อ ๒๖ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่มติที่ประชุมให้มีการลงคะแนนลับ
ข้อ ๒๗ เมือ่ ได้นบั คะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติตอ่ ทีป่ ระชุมทันที ถ้าเรือ่ งใดมีกฏหมาย
ข้อบังคับ หรือระเบียบเฉพาะเรือ่ งนัน้ ก�ำหนดไว้วา่ มติตอ้ งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงถึงจ�ำนวนเท่าใด ก็ให้ประกาศ
ด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
ข้อ ๒๘ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ากรรมการร้องขอหรือที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียง
ใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้ง
ข้อ ๒๙ เรือ่ งทีส่ ภาสถาบันมีมติในการประชุมแล้ว ให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุม โดยมิต้องรอรับรองรายงานการประชุมยกเว้นเรื่องที่มีมติโดยมี
เงื่อนไขของเวลาส�ำหรับการปฏิบัติ
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หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
………………………………………………
ข้อ ๓๐ ในกรณีเร่งด่วน ในการรับรองรายงานการประชุม และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกสภา
สถาบันอาจด�ำเนินการให้กรรมการออกมติให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการไม่ต้องมาประชุมพร้อมกันก็ได้ แต่ต้อง
แจ้งผลการให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาสถาบันทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ข้อ ๓๑ ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจ�ำเป็นเฉพาะการประชุมพิจารณาเรือ่ งใด สภาสถาบันอาจมีมติให้งดใช้
ข้อบังคับนี้ข้อหนึ่งข้อใดในการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้
มติให้งดใช้ขอ้ บังคับในวรรคแรกต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการทีม่ าประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ข้อ ๓๒ ให้นายกสภาสถาบันเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศหรือค�ำสัง่ เพือ่
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
             (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
          นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยสภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาวิชาการ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“นายกสภาสถาบัน” หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ กรรมการสภาวิชาการทีเ่ ลือกจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดีตามมาตรา ๑๙ (๓) ให้ผทู้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
คณบดีประชุมเลือกกันเองให้ได้ผู้ที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งจ�ำนวนห้าชื่อ เพื่อเสนอให้อธิการบดีด�ำเนินการเสนอ
สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน
ในกรณีที่สถาบันมีคณะไม่เกินห้าคณะ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีทุกคณะเท่าที่มีอยู่เป็นกรรมการ
สภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๓)
ข้อ ๕ กรรมการสภาวิชาการที่เลือกจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะตามมาตรา ๑๙ (๔) ให้ผทู้ ดี่ ำ� รง
ต�ำแหน่งดังกล่าวประชุมเลือกกันเองให้ได้ผู้ที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งจ�ำนวนห้าชื่อ เพื่อเสนอให้อธิการบดีด�ำเนินการ
เสนอสภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน
ข้อ ๖ การเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๕) ให้สำ� นักงานอธิการบดี ส�ำนักงานวิทยาเขต
คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
แต่ละส่วนราชการจัดประชุมคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละส่วนราชการ
เพือ่ เลือกผูแ้ ทนส่วนราชการละหนึง่ คน เพือ่ เป็นผูแ้ ทนของส่วนราชการในการด�ำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ตามมาตรา ๑๙ (๕)
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ให้อธิการบดีเรียกประชุมผูแ้ ทนส่วนราชการตามวรรคหนึง่ มาประชุมเพือ่ เลือกกันเองให้ได้ผทู้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมจ�ำนวนห้าคน เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการไม่เกินห้าคน
คุณสมบัตขิ องกรรมการสภาวิชาการตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี และมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าปริญญาโท หรือมีตำ� แหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีวิทยฐานะไม่ต�่ำกว่าช�ำนาญการพิเศษ
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๓) ซึ่งคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๔) ซึ่งคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๕) ซึ่งคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะ วิทยาลัย และส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะทีด่ ำ� เนินการจัดการ
ศึกษาเสนอผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒติ อ่ คณะกรรมการสรรหาตาม
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายชือ่ ตามข้อ ๘ และเสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนไม่เกินเก้าคน
เพือ่ ให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๙ (๖) ในจ�ำนวนนีใ้ ห้แต่งตัง้
จากผู้ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษาจ�ำนวนหนึ่งคน
ข้อ ๑๐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอก ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ หรือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๓) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
ข้อ ๑๑ ให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาวิชาการ
(๔) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ
(๕) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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ข้อ ๑๓ ในกรณีกรรมการสภาวิชาการของสถาบันพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำ� เนินการคัดเลือก
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการสภาวิชาการแทนโดยน�ำความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาวิชาการที่พ้นจากต�ำแหน่งนั้นเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนิน
การให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนก็ได้
ให้ผู้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๔ ให้มีการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการให้นำ� ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการประชุมสภาสถาบัน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู ้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ� ำ นาจออกประกาศ หรื อ ค� ำ สั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
             (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
          นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๑
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมีมติให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ.
๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร
“ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหาร” หมายความว่า คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนราชการจัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ ผู้แทนข้าราชการครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละส่วน
ราชการนั้น ฝ่ายละสี่คน
เมื่อได้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนตามวรรคหนึ่งแล้วให้หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละส่วนราชการ
เสนอต่ออธิการบดี
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีจดั ให้มกี ารประชุมผูแ้ ทนคณาจารย์ประจ�ำ ผูแ้ ทนข้าราชการครู และผูแ้ ทนบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งได้รับคัดเลือกตามข้อ ๔ เพื่อด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ ให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนหกคน
(๒) ผู้แทนข้าราชการครู ให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนหกคน
(๓) ผู้แทนซึ่งไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง (๑) และ (๒) ให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนหกคน
ให้กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรตามวรรคสอง ประชุมเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการสองคน และเลขานุการหนึ่งคน และเสนอต่ออธิการบดี
ให้อธิการบดีประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจ�ำนวนสิบแปดคนเป็นกรรมการตามวรรคหนึง่ และจัดท�ำ
บัญชีรายชื่อเรียงตามล�ำดับผู้มีสิทธิเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างแต่ละประเภทเพิ่มอีกจ�ำนวนฝ่ายละหกคน
ข้อ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในองค์กร มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร
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ใหม่ได้

ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือก

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นจากต�ำแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
(๔) กรรมการมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมด
(๕) ขาดประชุมติดต่อกันเกินสามครั้งโดยไม่แจ้งเหตุ
ข้อ ๙ ในกรณีท่ีกรรมการจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งให้อธิการบดีจัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการแทนให้เสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการว่างลงเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๗
ให้อธิการบดีประกาศแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อซึ่งได้จัดเรียงล�ำดับไว้ตามข้อ ๕ เป็นกรรมการแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่างลง
ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคหนึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีประธานกรรมการว่างลงตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการจัดให้มีการประชุมกรรมการเพื่อเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีกรรมการตามข้อ ๕ วรรคสอง (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ได้รับเลือกเป็นประธาน
กรรมการ ให้กรรมการประเภทอื่นเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและรองประธานกรรมการคนที่สองตาม
มติที่ประชุม
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากร
ในกรณีที่กรรมการจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของสภาคณาจารย์และบุคลากรร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการ
ประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากรเพือ่ กิจการอย่างหนึง่ อย่างใด ให้ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรเรียกประชุม
สภาคณาจารย์และบุคลากรภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ
ให้ประธานกรรมการท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สองตามล�ำดับท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๓ ในการประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากรต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๔ การลงมติของสภาคณาจารย์และบุคลากรให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุม
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่
ที่ประชุมจะได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๕ ให้สภาคณาจารย์และบุคลากรจัดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากรอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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        (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
      นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
………………………………………………
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ ของข้อ ๓ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยสภาคณาจารย์
และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๖) เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการว่างลงเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๘ ให้อธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อซึ่งได้จัดเรียงล�ำดับไว้ตามข้อ ๕ วรรคสาม เป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งที่
ว่างลง”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                  (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
               นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิก ารบดีต ้ อ งมี คุณ สมบั ติต ามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรม
(ข) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น�ำ และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(ค) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถาบัน วิชาการและวิชาชีพ
(๒) ลักษณะต้องห้าม
(ก) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียบกพร่องต่อหน้าทีห่ รือหย่อนความสามารถ
(ข) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(ค) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
(ง) เป็นบุคคลล้มละลาย
(จ) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
(๓) กรรมการซึง่ กรรมการสภาสถาบันตามมตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ เลือกกันเองจ�ำนวนสองคน
(๔) กรรมการซึง่ กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ เลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เลือกกันเองจ�ำนวนสองคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๖ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี ให้ คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ และส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีต่อประธานกรรมการ
สรรหาส่วนราชการละไม่เกินหนึ่งชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ส�ำหรับส�ำนักงานอธิการบดีนั้น ให้คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน
อธิการบดีมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหา มีอ�ำนาจหน้าที่ต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราช
บัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้มีการทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้รับการเสนอชื่อ
โดยความสมัครใจ ยอมรับ หรือปฏิเสธการเข้ารับการสรรหา
(๒) ด�ำเนินการพิจารณาและคัดเลือกให้ได้รายชือ่ ข้อมูล และรายละเอียดของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน
(๓) จัดล�ำดับรายชือ่ ตามตัวอักษรของผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกตาม (๒) พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียด
รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสม เสนอต่อสภาสถาบัน
ให้คณะกรรมการสรรหาด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
ข้อ ๘ ให้สภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลตามข้อ ๗ คนหนึ่งซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี และให้
สถาบันด�ำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๙ เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการสรรหาผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับ ให้คณะกรรมการ
สรรหาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพิม่ เติมได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และประกาศก่อนด�ำเนินการสรรหา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑๐ การตีความตามข้อบังคับนีห้ รือการด�ำเนินการอืน่ ใดทีไ่ ม่มรี ะบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ข้อ ๑๑ ในระยะเริม่ แรกทีใ่ ช้ขอ้ บังคับฉบับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวนห้าคนทีส่ ภาสถาบันแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสองคน
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต�ำแหน่งจ�ำนวนสองคน
(๓) กรรมการสภาสถาบันจากผู้แทนคณาจารย์จ�ำนวนหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
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ให้ส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งประกอบด้วยส�ำนักงานอธิการบดี คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีส่วนราชการละหนึ่งชื่อ
ข้อ ๑๒ ให้นายกสภาสถาบันรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                                              (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
                                                                            นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ (๒) แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ด�ำเนินการพิจารณาและคัดเลือกให้ได้รายชือ่ ข้อมูล และรายละเอียดของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ จ�ำนวน
ไม่เกินสามคน
                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
                                                                          (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
                                                                        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๕
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้าม
ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ มาตรา ๒๕ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะ
ต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ รองอธิการบดีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ในสถาบั น หรื อ สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ส ภาสถาบั น รั บ รอง หรื อ เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๓) เป็นคณาจารย์ประจ�ำสถาบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ ผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ในสถาบันหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
(๓) เป็นคณาจารย์ประจ�ำสถาบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
ข้อ ๕ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีคามประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
(๒) ถูกลงทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๓) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
52

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ ๖ ให้นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๐
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๐ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะ” หมายความว่า คณะวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีการสรรหาคณบดี
ข้อ ๔ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดี ต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพของคณะ
(๓) มีความรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์ดา้ นการบริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานของคณะ
ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภาสถาบันซึ่งสภาสถาบันมอบหมายจ�ำนวนสามคน
(๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรของคณะจ�ำนวนสามคน ซึ่งเลือกกันเอง
ให้ประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๖ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) คณะเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ต่อประธานกรรมการสรรหาไม่เกินสองชื่อ
(๒) คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดคณะมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมัครด�ำรง
ต�ำแหน่งคณบดีได้ร่วมกันไม่เกินสามชื่อ
การด�ำเนินการตาม (๑) และ (๒) และการทาบทามบุคคลทีถ่ กู เสนอชือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อตามข้อ ๖ และพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่
เหมาะสมจ�ำนวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท�ำบัญชีรายชื่อตามล�ำดับอักษร พร้อมประวัติ รายละเอียดที่ระบุเหตุผล
สนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งและหนังสือยินยอม เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ข้อ ๘ ให้สภาสถาบันพิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลตามบัญชีรายชือ่ ในข้อ ๗ คนหนึง่ เป็นคณบดี
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ ค ณาจารย์ ป ระจ� ำ  ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรในสั ง กั ด คณะตามข้ อ ๖ (๒)
เป็นกรรมการสรรหาคณบดี ให้คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรดังกล่าว ไม่มีสิทธิเสนอรายชื่อผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งคณบดี
ข้อ ๑๐ การตีความตามข้อบังคับนีห้ รือการด�ำเนินการอืน่ ใดทีไ่ ม่มรี ะบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                                                (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
                                                                             นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑
…………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำคณะ ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมีมติ
ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำคณะ พ.ศ.
๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการประจ�ำคณะ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประจ�ำคณะ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการประจ�ำคณะ
ข้อ ๔ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจ�ำคณะ ประกอบด้วย
(๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่งซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกองในคณะ
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ประธานกรรมการแต่งตัง้ ตามข้อเสนอของกรรมการตาม (๒) จ�ำนวนสองคน
ให้คณบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือบุคลากรของคณะคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้คณบดีแต่งตั้งกรรมการ
แทนให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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ข้อ ๘ ในกรณีทกี่ รรมการตามข้อ ๔ (๓) ว่างลงเพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใดตามข้อ ๖ ให้คณบดีแต่งตัง้
กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งภายในสามสิบวัน เว้นแต่ตำ� แหน่งทีว่ า่ งลงมีวาระทีเ่ หลืออยูไ่ ม่ถงึ เก้าสิบวัน จะไม่ดำ� เนิน
การแต่งตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงก็ได้
ให้กรรมการตามข้อ ๔ (๓) ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงตามวรรคหนึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่กรณีที่มี
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่อาจเข้า
ชื่อร้องขอให้คณบดีจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมอีกครั้ง
การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด หากกรณีมีความจ�ำเป็น
หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน คณะกรรมการอาจให้มีการเสนอเรื่องเป็นวาระจรก็ได้
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณบดีท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่คณบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองคณบดี
คนหนึ่งซึ่งคณบดีมอบหมายท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองคณบดีซึ่งคณบดีมอบหมายไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑ ในกรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามข้อ ๔ เข้าประชุมไม่ได้ อาจมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติราชการในคณะเข้าประชุมก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสมือนหนึ่งเป็นกรรมการ แต่ถ้าไม่ได้มอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวเข้าประชุมแทน ไม่ให้นับ
เป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ข้อ ๑๒ การบริหารงานในคณะคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อาจเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการก�ำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส�ำหรับคณะ
(๒) เสนอแนวทางการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการ
(๓) เสนอแนวทางการจัดการการวัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๔) เสนอแนวทางการส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
               (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
                       นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงมีมติให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.
๒๕๕๑”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“คณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะ คณะกรรมการประจ�ำ
วิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการสรรหา
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยที่มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภาสถาบันรับรอง
(๒) ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบันหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
(๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๕) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานของภาควิชานั้น
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สามคน

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่มีการสรรหาจ�ำนวนไม่เกิน

(๓) กรรมการผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของภาควิชาทีม่ กี าร
สรรหาซึ่งเลือกกันเองจ�ำนวนไม่เกินสามคน
ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นเลขานุการ
ข้อ ๖ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาให้คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในภาควิชาการที่มีการสรรหา เสนอชื่อผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาได้รวมกัน
ไม่เกินสามชื่อ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชือ่ ตามข้อ ๖ และพิจารณากลัน่ กรองเพือ่ ให้ได้ผทู้ เี่ หมาะสม
เสนอต่ออธิการบดี พร้อมจัดท�ำประวัติ รายละเอียด ที่ระบุเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาและหนังสือยินยอม
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นหัวหน้าภาควิชา
ข้อ ๙ คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาควิชาตามข้อ ๖ ซึง่ เป็น
กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ไม่มีสิทธิเสนอรายชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ข้อ ๑๐ ในกรณีทหี่ วั หน้าภาควิชาครบวาระให้หวั หน้าส่วนราชการด�ำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันก่อนการสิ้นสุดวาระของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาว่างลงก่อนครบวาระ ให้หัวหน้าส่วนราชการด�ำเนินการตาม
ข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
ข้อ ๑๒ การตีความตามข้อบังคับนีห้ รือการด�ำเนินการอืน่ ใดทีไ่ ม่มรี ะบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้อธิการบดีทราบ
ข้อ ๑๓ กรณีที่วิทยาลัยใดยังมิได้ด�ำเนินการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย เนื่องจากผู้บริหารงานของ
วิทยาลัยยังด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมิให้ด�ำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
  

           (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………..
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีขอ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๓๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการประจ�ำส�ำนัก ประธานกรรมการประจ�ำศูนย์ หรือ
ประธานกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประจ�ำส�ำนัก กรรมการประจ�ำศูนย์ หรือกรรมการประจ�ำ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๔ ในแต่ละส�ำนัก ศูนย์ หรือส่ วนราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ นที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ให้ มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่งซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียก
ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองในส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๓) กรรมการซึง่ คัดเลือกจากผูแ้ ทนคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนัก
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ�ำนวนสามคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามข้อเสนอของกรรมการตาม (๒) และ (๓)
จ�ำนวนสองคน
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ให้ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งบุคลากรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ 
ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ ๔ (๓)
ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกใหม่
อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น
(๔) พ้นจากการปฏิบัติงานในส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความ
สามารถ
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเหตุใดๆ ติดต่อกันเป็นเวลาเก้าสิบวัน
(๗) กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการ
เลือกกรรมการแทนให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ว่างลงเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๗
ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ว่างลงมีวาระ
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนินการคัดเลือกแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงก็ได้
ให้กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคหนึ่ง ด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพเิ ศษ กรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยูอ่ าจเข้าชือ่ ร้องขอ
ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมอีกได้
การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด หากกรณีมีความจ�ำเป็น
หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน คณะกรรมการอาจให้มีการเสนอเรื่องเป็นวาระจรก็ได้
ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผูอ้ ำ� นวยการคนหนึง่ ซึง่ ผูอ้ ำ� นวยการมอบหมายท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ถ้ารองผูอ้ ำ� นวยการไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒) เข้าประชุมคณะกรรมการไม่ได้ อาจมอบหมาย
เป็นหนังสือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติราชการในส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะแล้วแต่กรณีเข้าประชุม ในกรณีเช่นว่านีใ้ ห้ผซู้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเสมือนหนึง่ เป็น
กรรมการ แต่ถา้ ไม่ได้มอบหมายเป็นหนังสือให้บคุ คลดังกล่าวเข้าประชุมแทน ไม่ให้นบั เป็นองค์ประชุมและไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการประชุม
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ข้อ ๑๓ ในการบริหารงานของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่ ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางนโยบายและแผนงานของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๒) เสนอแนวทางการจัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการบริหารงาน
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
   (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
……………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
๑๗ (๒) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้อ ๔/๑ คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
(๒) พิจารณาแนวทางการควบคุมมาตรฐานการบริหารงานของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๓) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการทางวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
(๔) ให้ค�ำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับกิจการของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อด�ำเนินการใดๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
        (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
     นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
…………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ จึงมีมติ
ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ
หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยที่มีการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความรวมถึง พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�ำของ
สถาบัน
ข้อ ๕ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภาสถาบันรับรอง
(๒) ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบันหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
(๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๕) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงาน
ข้อ ๖ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ประกอบด้วย
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กรรมการ
กรรมการ

(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันมอบหมายจ�ำนวนสามคน
(๓) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และบุคลากรที่สภาคณาจารย์และบุคลากรมอบหมายจ�ำนวนหนึ่งคนเป็น
(๔) ผู้แทนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเลือกกันเองจ�ำนวนสองคนเป็น

ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และ
จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
คณะกรรมการสรรหาจะถูกเสนอชื่อเป็นผู้เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยมิได้
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหามีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และออกประกาศของคณะกรรมการสรรหาเพื่อด�ำเนินการตาม
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยประชุมกันเอง เพือ่ เสนอรายชือ่ ผูส้ มควร
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยต่อประธานคณะกรรมการสรรหาไม่เกินห้ารายชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตามความในข้อ ๖ (๔) ไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะ
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลัน่ กรองผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ตามข้อ ๘ เพือ่ ให้ได้ผเู้ หมาะสม
ทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยจ�ำนวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ตามล�ำดับอักษร พร้อมประวัติ
รายละเอียดระบุเหตุผลทีส่ นับสนุนว่าเป็นผูเ้ หมาะสมด�ำรงต�ำแหน่งและหนังสือแสดงความยินยอมของผูท้ ไี่ ด้รบั การ
เสนอชื่อ เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคแรกเสนอแผนพัฒนาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน
ประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๙ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยจะครบวาระ ให้ด�ำเนินการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยใหม่
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  ก่อนการสิ้นสุดวาระของผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ในกรณีทผี่ อู้ ำ� นวยการวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำ� เนินการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย
ตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
ข้อ ๑๓ การตีความตามข้อบังคับนี้หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะ
กรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
         (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
      นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
…………………………………
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย ฉะนัน้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประจ�ำวิทยาลัย
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ข้อ ๔ ในวิทยาลัยหนึ่งให้มีคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยประกอบด้วย
(๑) ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกองในวิทยาลัย
(๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกจากผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในวิทยาลัย จ�ำนวนสามคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามข้อเสนอของกรรมการตาม (๒) และ (๓)
จ�ำนวนสองคน
ให้ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาตามข้อ ๔ (๓)
ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือก
ใหม่อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
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ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น
(๔) พ้นจากการปฏิบัติงานในวิทยาลัย
(๕) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องต่อหน้าทีห่ รือหย่อนความสามารถ
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเหตุใดๆ ติดต่อกันเป็นเวลาเก้าสิบวัน
(๗) กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ผู้อ�ำนวยการจัด
ให้มีการเลือกกรรมการแทนให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ(๔) ว่างลงเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๗
ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ว่างลงมีวาระ
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนินการคัดเลือกแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงก็ได้
ให้กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ซึ่งได้รับเลือกแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคหนึ่ง ด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ เว้นแต่กรณีทมี่ คี วาม
จ�ำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพเิ ศษกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยูอ่ าจเข้าชือ่ ร้องขอ
ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมอีกได้
การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด หากกรณีมีความจ�ำเป็น
หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนคณะกรรมการอาจให้มีการเสนอเรื่องเป็นวาระจรก็ได้
ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อ�ำนวยการคนหนึ่งซึ่งผู้อ�ำนวยการมอบหมายท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองผู้อ�ำนวยการซึ่ง
ผู้อ�ำนวยการมอบหมายไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒) เข้าประชุมคณะกรรมการไม่ได้
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติราชการในวิทยาลัยเข้าประชุม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ซ่ึง
ได้รบั แต่งตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเสมือนหนึง่ เป็นกรรมการ แต่ถา้ ไม่ได้มอบหมายเป็นหนังสือให้บคุ คลดังกล่าว
เข้าประชุมแทน ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ข้อ ๑๓ ในการบริหารงานในวิทยาลัย คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะการก�ำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกีย่ วกับหลักสูตรส�ำหรับวิทยาลัย เพือ่ เสนอต่อสภา
วิชาการ
(๓) เสนอแนวทางการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอก� ำ หนดต�ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการก่ อ นเสนอ
สภาวิชาการ
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(๔) เสนอแนวทางการจัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
(๕) เสนอแนวทางการส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
           (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
         นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
…………………………………
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ�ำวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้อ ๔/๑ คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
(๒) พิ จ ารณาการก� ำ หนดหลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เสนอต่ อ
สภาวิชาการ
(๓) พิจารณาแนวทางการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในวิทยาลัย
(๔) พิจารณาแนวทางการจัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับแนวทางของสถาบัน
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการทางวิชาการแก่สังคม และงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒธรรม
(๖) ให้ค�ำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อด�ำเนินการใดๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
          (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
       นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗
(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๓๘ ข วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตัง้
บุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“ก.ค.ศ. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
“ก.พ.อ. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
“หน่วยราชการ หมายความว่า หน่วยราชการตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง
หรือการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้
เมื่อสภาสถาบันมีมติเป็นประการใดแล้วให้สถาบันด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ การก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บิหารในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ำหนดระดับต�ำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
ข้อ ๗ ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีดังต่อไปนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขต
(๒) ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ ต�ำแหน่งหัวหน้ากอง และ
ต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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ต�ำแหน่งผู้บริหารตาม (๑) (๒) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณา
ก�ำหนดต�ำแหน่ง
ข้อ ๘ ต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารตามข้อ ๗ ให้มจี ำ� นวนตามโครงสร้างของหน่วยงานตามทีส่ ภาสถาบัน
ให้ความเห็นชอบและก�ำหนดในส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดีและต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขต ให้ก�ำหนด
ในส�ำนักงานอธิการบดีหรือส�ำนักงานวิทยาเขตแล้วแต่กรณี
(๒) ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานคณบดีให้กำ� หนดในส�ำนักงานคณบดีซงึ่ เป็นส่วนราชการในบัณฑิตวิทยาลัย
หรือคณะ
(๓) ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการให้ก�ำหนดในส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการซึ่งเป็นส่วนราชการใน
ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) ต�ำแหน่งหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากอง ให้กำ� หนดใน
กอง หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากอง ซึง่ เป็นส่วนราชการในส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักงาน
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ไว้ในกฎหมายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อบังคับนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด และได้รับเงินเดือนไม่ต�่ำกว่าขั้นต�่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๑ ปี
(๒) มีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับงานในต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๓
ปี หรือรักษาการ / ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งนั้นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามข้อบังคับนี้ การเทียบต�ำแหน่งระหว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ถ้า ก.ค.ศ. มิได้
ก�ำหนดให้น�ำหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดย ก.พ.อ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ การแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องเป็นต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั
การอนุมัติให้ก�ำหนดต�ำแหน่งแล้ว และได้มีการประเมินบุคคลก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามองค์ประกอบดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต�ำแหน่งที่ครองอยู่
(๒) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่ประเมิน
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบประเมินตามภาคผนวก (ก-ง) แนบท้ายข้อบังคับนี้
ผูท้ จี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารต้องผ่านการประเมินในแต่ละองค์ประกอบไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๑๒ เมื่อไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารหรือต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารว่างลง ให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
(๑) ให้อธิการบดีโดยอนุมัติสภาสถาบันออกประกาศรับสมัครและก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก
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(๒) ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลทีเ่ สนอขอรับการประเมินเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ประเภทผูบ้ ริหาร จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตแิ ละพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูเ้ ข้ารับการ
ประเมิน
(๓) ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินบุคคล โดยมีองค์ประกอบดังนี้
		
(ก) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(ข) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันมอบหมายจ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(ค) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งที่
ประเมิน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้ากอง / งานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่าน
การประเมินให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมิน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับค�ำสั่งให้
รักษาการหรือรักษาการในต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารนัน้ อยูก่ อ่ นแล้ว ให้สงั่ แต่งตัง้ ย้อนหลังไปได้ไม่กอ่ นวันทีผ่ นู้ นั้ ได้
เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาการหรือรักษาการในต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารนั้นแล้ว และต้องเป็นวันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส�ำหรับต�ำแหน่งครบถ้วน ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารนั้น
ข้อ ๑๔ เมื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารแล้ว ให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ของต�ำแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๑๕ การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อบังคับนี้
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ก ค�ำขอรับการประเมิน
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับ............................................................
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)
ชือ่ .....................................สกุล...........................................ต�ำแหน่ง...........................................
ระดับ ...........................................ต�ำแหน่งเลขที.่ ......................สังกัด.............................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.....................................................บาท
(ให้แนบส�ำเนาวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม)
การศึกษาสูงสุด...............................................................................................................................
(ให้แนบส�ำเนาวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม)
คุณวุฒกิ ารศึกษาอืน่ ...................................................................................................................
ให้แนบส�ำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
ประวัตกิ ารท�ำงาน ......................................................................................................................
และให้
จัดท�ำผลงานในต�ำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันย้อนหลัง ๓ ปีแนบมาด้วย
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...................................................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(...................................................................................)
(ต�ำแหน่ง) .................................................................................
(วันที่)............./................................................./........................
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ภาคผนวก ข ส�ำหรับกรรมการประเมิน
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ต�ำแหน่ง........................................................
ผู้รับการประเมิน ชื่อ .................................................................ต�ำแหน่ง.......................................ระดับ....................
ต�ำแหน่งเลขที่ ...........................................................สังกัด.........................................................................................
ระดับที่ ผลการ
หลักฐาน/พฤติกรรมบ่งชี้
คาดหวัง ประเมิน

รายการประเมิน
๑. ด้านผลสัมฤทธิข์ องงานตามตัวชีว้ ดั ของต�ำแหน่งทีค่ รองอยู่
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะประเมิน
๒.๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
๒.๑.๑ ความรู้ ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๒.๑.๓ ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒.๑.๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒.๑.๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๒.๑.๓.๓ ทักษะการค�ำนวณ
๒.๑.๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล
๒.๒ สมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหาร
๒.๒.๑ สมรรถนะหลัก
๒.๒.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒.๒.๑.๒ บริการที่ดี
๒.๒.๑.๓ การพัฒนาตนเอง
๒.๒.๑.๔ การท�ำงานเป็นทีม
๒.๒.๒ สมรรถนะประจ�ำสายงานบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒.๒.๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั
๒.๒.๒.๒ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ
๒.๒.๒.๓ สมรรถนะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
๒.๒.๒.๔ สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒.๒.๕ สมรรถนะด้านการมองภาพองค์รวม
๒.๒.๒.๖ สมรรถนะด้านการสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่
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ระดับที่ ผลการ
หลักฐาน/พฤติกรรมบ่งชี้
คาดหวัง ประเมิน

รายการประเมิน
๓.สมรรถนะทางการบริหาร
๓.๑ สภาวะผู้น�ำ
๓.๒ วิสัยทัศน์
๓.๓ การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
๓.๔ ศักยภาพเพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลง
๓.๕ การควบคุมตนเอง
๓.๖ การสอนและมอบหมายงาน

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
(..........................................................)
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ภาคผนวก ค แบบสรุปผลการประเมิน
แบบสรุปผลการประเมิน
การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับ.................................................................
ชือ่ (ผูร้ บั การประเมิน)..........................................................................ต�ำแหน่ง................................................................
ระดับ...........................................................ต�ำแหน่งเลขที.่ ..............................................สังกัด.......................................
ประเมินเมือ่ วันที่ ...............................เดือน........................................พ.ศ. .....................................................................
คะแนนที่ได้ (กรรมการคนที่) คะแนนเฉลี่ย
รายการประเมิน
หมายเหตุ
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓
๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด
ต้องผ่านการ
ของต�ำแหน่งที่ครองอยู่
ประเมินในแต่ละ
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้านไม่น้อยกว่า
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะประเมิน
ร้อยละ ๘๐
๓. สมรรถนะทางการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(.........................................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(.........................................................................)
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ภาคผนวก ง แนวทางการประเมิน
แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนบท้ายข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต�ำแหน่งที่ครองอยู่ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารและใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการโดยอนุโลม ผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารจะต้องได้คะแนน
ในองค์ประกอบนี้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ผูจ้ ะด�ำรงต�ำแหน่งในความในข้อ ๖ (๑) ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ อยูใ่ นระดับ ๕ และผูจ้ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามความในข้อ ๖ (๒) ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ อยู่ในระดับ ๔
๒.๑ ความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ความสามารถทั่วไป
ที่จ�ำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน มี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญา และสามารถน�ำองค์ความรูท้ ศี่ กึ ษามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ
ความช�ำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สงู เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวคิด
วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ช�ำนาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางานในหน้าที่ หรือ แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรูค้ วามสามารถตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
สูงเกี่ยวกับทฤษฎีหลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด
เพือ่ แก้ไขปัญหาทีม่ คี วามยุง่ ยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรูต้ ลอดจนให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญประยุกต์ทฤษฎี
แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้คำ�
ปรึกษาแนะน�ำได้
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ มีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการประจ�ำ
ที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาค�ำตอบในทางกฎหมาย
ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรูค้ วามเข้าใจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถน�ำไปประยุกต์เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ในทางกฎหมาย หรือตอบค�ำถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

77

ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งสามารถแนะน�ำหรือ
ให้ค�ำปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
สามารถให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ มี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
			 ระดับที่ ๓ มีทกั ษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้หรือสามารถแก้ไขหรือ
ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อน�ำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่างๆอย่าง
กว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อน�ำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
๒.๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทักษะในการน�ำภาษาอังกฤษมาใช้ในงานมี
๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและท�ำความ
เข้าใจสาระส�ำคัญของเนื้อหาต่างๆได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติ
งานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทกั ษะระดับที่ ๓ และเข้าใจส�ำนวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์
ใช้ในงานได้อย่างถูกต้องทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อีกทั้งมี
ความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
๒.๓.๓ ทักษะในการคิดค�ำนวณ หมายถึง ทักษะในการท�ำความเข้าใจและคิดค�ำนวณข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดค�ำนวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถท�ำความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลข
ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทกั ษะตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สตู รคณิตศาสตร์ หรือเครือ่ งมือ
ต่างๆ ในการค�ำนวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและตัวเลข
ที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญก�ำลังใจของทีมเพื่อ
รวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่างๆ ให้บรรลุผล
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๓.๒ สมรรถนะประจ�ำสายงานบุคลากรทางการศึกษาหมายถึง สมรรถนะที่ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่
และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
๓.๒.๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั หมายถึง การท�ำความเข้าใจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิด โดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขัน้ ตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล�ำดับความส�ำคัญช่วงเวลา เหตุและผล
ของเหตุการณ์ได้ รวมถึงการรูจ้ กั สังเกต ตัง้ สมมุตฐิ านเพือ่ การวิจยั เพือ่ การพัฒนาและการแก้ปญ
ั หาได้มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนๆ หรือรวบรวมปัญหาได้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ของปัญหาหรือของงาน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา รู้จัก
ตั้งสมมุติฐานวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลข้อมูลเพื่อหาทางแก้ปัญหาได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ รู้จักตั้งสมมุติฐานวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลข้อมูล
เพื่อหาทางแก้ปัญหา รวมถึงการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้เทคนิคและแปรรูปแบบต่างๆ ในการก�ำหนด
แผนงานหรือขัน้ ตอนการท�ำงาน หรือการวิจยั เพือ่ พัฒนา เพือ่ เตรียมทางเลือกส�ำหรับป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
๓.๒.๒ สมรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ความสามารถสื่อสารด้วยการเขียน
การพูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ น�ำเสนอข้อมูลหรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับรูปแบบการน�ำเสนอเพื่อการจูงใจ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และใช้ศิลปะในการจูงใจ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ
๓.๒.๓ สมรรถนะด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล หมายถึง ความใส่ใจหรือตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่าง
ยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนหรือให้ค�ำแนะน�ำผู้อื่นเพื่อพัฒนาผู้อื่นให้มี
ศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะน�ำ  หรือมี
ส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตามและให้ค�ำติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความ
ต้องการที่แท้จริง
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๓.๒.๔ สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและการประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน
โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อธ�ำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ
อีกทัง้ เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส ซือ่ สัตย์สจุ ริต ถูกต้อง ทัง้ ตามหลักกฎหมาย จริยธรรม
และระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตส�ำนึกและความภูมิใจในการเป็นข้าราชการ
อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงานบรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ชาติและสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณและวิชาชีพ
ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบตั อิ าจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พงึ พอใจให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธ�ำรงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่งคงในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัย
ต่อชีวิต
๓.๒.๕ สมรรถนะด้านการมองภาพองค์รวมหมายถึง ความคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพ
องค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปแบบเชือ่ มโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูลหรือทัศนะต่างๆ จนได้
เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประยุกต์ใช้ประสบการณ์
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
๓.๒.๖ สมรรถนะด้านการสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่ หมายถึง การก�ำกับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย หรือตามต�ำแหน่งหน้าที่ การก�ำกับดูแลนี้
หมายความรวมถึงการออกค�ำสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สั่งให้กระท�ำการใดๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และก�ำหนดขอบเขตข้อจ�ำกัดในการกระท�ำการใดๆ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสั่งปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ ติดตามและควบคุมการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และด�ำเนินการในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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๔. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้จะด�ำรงต�ำแหน่งตามความในข้อ ๖ (๑) ต้องมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ ๕ และ
ผู้จะด�ำรงต�ำแหน่งตามความในข้อ ๖ (๒) ต้องมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ ๔
๔.๑ ภาวะผูน้ ำ 
� หมายถึง ความสามารถ หรือความตัง้ ใจทีจ่ ะรับบทเป็นผูน้ ำ� ของกลุม่ ก�ำหนดทิศทาง
เป้าหมาย วิธกี ารท�ำงาน ให้ทมี ปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรืน่ เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของส่วนราชการ
มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ด�ำเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผูน้ ำ� ในการท�ำงานของกลุม่ และใช้อำ� นาจอย่างยุตธิ รรม
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น�ำ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และน�ำทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร
๔.๒ วิสยั ทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก�ำหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท�ำงานอย่าง
ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก�ำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ระดับประเทศ
๔.๓ การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ หมายถึง ความเข้าใจวิสยั ทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอย่างไร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และน�ำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และน�ำทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก�ำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ภาครัฐวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
๔.๔ ศักยภาพเพือ่ น�ำการเปลีย่ นแปลง หมายถึง ความสามารถในการกระตุน้ หรือผลักดันหน่วยงาน
ไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และด�ำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริงมี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ เห็นความจ�ำเป็นของการปรับเปลี่ยน
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ปรับเปลี่ยน

ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู้ นื่ เห็นความส�ำคัญของการ

ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์
ทีอ่ าจจะถูกยัว่ ยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท�ำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลัน้
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ
แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ
๔.๖ การสอนงานและการมอบหมายงาน หมายถึง ความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนา
ผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผน เพือ่ ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการท�ำงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และท�ำให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. การกรอกข้อมูลในภาคผนวก ข แบบสรุปผลการประเมิน
๕.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต�ำแหน่งที่ครองอยู่ ให้น�ำคะแนนของกรรมการแต่ละ
คนมากรอกโดยแปลงตัวเลขให้เป็นร้อยละ
๕.๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะประเมิน และ
ด้านสมรรถนะทางการบริหารให้แปลงข้อมูลเป็นร้อยละดังนี้
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การประเมิน
จ�ำนวน
สมรรถนะ /
หัวข้อที่ประเมิน

หลักเกณฑ์การประเมิน

คูณด้วย

๑. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร สูงกว่า หรือเท่ากับระดับ
สมรรถนะทางการบริหารที่คาดหวัง
๒. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร ต�่ำกว่า ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๑ ระดับ
๓. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร ต�่ำกว่า ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๒ ระดับ
๔. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร ต�่ำกว่า ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๓ ระดับ
๕. ผลรวมคะแนน
๖. สรุปคะแนนสมรรถนะ=                             ผลรวมคะแนน

คะแนน

๓
๒
๑
๐

                                   สมรรถนะทางการบริหารที่ใช้ในการประเมิน x ๓ คะแนน
๖. หากกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นใด ให้ท�ำเป็นบันทึกแนบ
ผลการประเมินเพื่อเสนอพร้อมผลการประเมินต่อไป
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบ
กับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะ” หมายรวมถึง ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ต�ำแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ ตี ค วามตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจของสภาสถาบั น
เป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑
หมวดทั่วไป
…………………..
ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน ซึง่ แต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒทิ คี่ ณะกรรมการประจ�ำคณะเสนอ
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันท�ำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมจ�ำนวนไม่เกิน
สามคน
ข้อ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก
นอกจากพ้นต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องต่อหน้าทีห่ รือหย่อนความสามารถ
ข้อ ๗ คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
(๒) พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการตาม (๑) เพื่อเสนอสภา
สถาบันพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
(๓) ประเมินผลการสอนของผูเ้ สนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการหรือแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมิน
ผลการสอนเพื่อด�ำเนินการดังกล่าว
(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันเกี่ยวกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมตลอดถึง
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง การแก้ไข เพิ่มเติม การยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อบังคับฉบับนี้
(๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็น
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
(๒) อนุกรรมการ ซึง่ แต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ประเมินตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
กรณีประเมินผลงานทางวิชาการด้วยวิธีพิเศษ   หรือประเมินผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ด้วยวิธีที่ ๒ จ�ำนวนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ�ำเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.
ก�ำหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันเป็นกรณีรายๆ ไป
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ข้อ ๑๐ ให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
แต่ประธานกรรมการจะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุม หรือกรณีหากเห็นสมควรประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นพิเศษก็ได้
ระเบียบวิธกี ารประชุมของคณะกรรมการให้นำ� ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการประชุมสภา
สถาบัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ประธานอนุกรรมการก�ำหนด และให้น�ำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วย
การประชุมสภาสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีทอี่ นุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการแต่ละคนได้ประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการแล้ว ปรากฏว่าผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ประธานอนุกรรมการจะไม่กำ� หนดให้มกี ารประชุม โดยให้ถอื เอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการก็ได้
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต�ำแหน่งทางวิชาการ
……………………………………………………
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ประกอบด้วย
(๑) คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
(๒) ผลการสอน
(๓) ผลงานทางวิชาการ
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อ ๑๓ วิธีการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการมีสองวิธี ดังนี้
(๑) วิธปี กติ ได้แก่ การแต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง มีความรู้
ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันก�ำหนดทุกประการ
(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ กรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิ่งสถาบันอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งที่ต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ โดยให้ด�ำเนินการเป็นวิธีพิเศษ
ข้อ ๑๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก�ำหนดต�ำแหน่งทุกกรณีต้องค�ำนึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังนี้
(ก) ต้องมีความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ ไม่นำ� ผลงานของผูอ้ นื่ มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผูอ้ นื่ รวมทัง้ ไม่นำ� ผลงานของตนเองในเรือ่ งเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึง่ ฉบับ ในลักษณะ
ที่จะท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของตน
(ข) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานการค้นคว้า
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(ค) ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ท างวิ ช าการจนไม่ ล ะเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลของผู ้ อื่ น และ
สิทธิมนุษยชน
(ง) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักฐานทางวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกีย่ วข้องและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลงานวิจยั โดยหวังผลประโยชน์สว่ นตัว หรือต้องการ
สร้างความเสียหายแก่ผอู้ นื่ และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
(จ) ต้องน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๕ การแต่งตัง้ อาจารย์ประจ�ำให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ โดยวิธปี กติผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ จะต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง ผูท้ ขี่ อก�ำหนดต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จะต้องมีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ์
ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าปี
(ข) กรณีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
(ค) กรณีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
อาจารย์กอ่ นได้รบั คุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ และเวลาทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รบั คุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ รวมกัน
ได้โดยค�ำนวนตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งของคุณวุฒิแต่ละระดับ
ผู้ใดไม่เคยด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์มาก่อน ต่อมาได้โอนหรือย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อาจารย์พเิ ศษ ในสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภาสถาบันรับรอง และได้สอนประจ�ำวิชาใดวิชาหนึง่ ทีเ่ ทียบเท่าได้ไม่นอ้ ยกว่า
สองหน่วยกิต/ทวิภาค ให้นำ� ระยะเวลาการสอนดังกล่าวมาค�ำนวนเป็นระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งอาจารย์ได้
จ�ำนวนสามในสี่ของระยะเวลาที่ท�ำการสอนในต�ำแหน่งอาจารย์พิเศษ
(๒) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันและมีความช�ำนาญ
ในการสอน โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ท�ำการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชามีผู้สอนร่วมกันหลายคน
ให้เสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผู้สอน
เอกสารประกอบจะต้องมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะ
กรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(๓) ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(ก) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ทัง้ นี้ ไม่นบั
งานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
(ค) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้รบั การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนดมาแล้ว
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ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต�ำแหน่ง ผลการสอน และผลงานวิชาการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง ผูท้ จี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และปฏิบตั ิ
หน้าที่ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ�ำวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน โดยมีความ
ช�ำนาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค�ำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ท�ำการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกัน
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผู้สอน
เอกสารประกอบการสอนจะต้องมีคณ
ุ ภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(๓) ผลงานทางวิชาการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ทัง้ นีไ้ ม่นบั
งานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(ค) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด ผลงานทางวิชาการตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่ซ�้ำกับงานที่เคยใช้ส�ำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย
ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๒) ผลการสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจ� ำ วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รของสถาบั น และมี
ความเชี่ยวชาญในการสอนโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(๓) ผลงานทางวิชาการอาจท�ำได้ในวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๓.๑) วิธีที่หนึ่ง ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
โดยไม่นับงานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
(ค) ผลงานแต่งต�ำราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
(๓.๒) วิธีที่สอง ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเด่น และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด โดยไม่นบั
งานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
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ก�ำหนด

(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ
(ค) ผลงานแต่งต�ำราหรือหนังสือ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเด่น และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.

ผลงานทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ซ�้ำกับผลงานที่เคยใช้พิจารณาส�ำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย
ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้
เฉพาะวิธีที่หนึ่งเท่านั้น และให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม
หมวด ๓
การพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
………………………………………………
ข้อ ๒๐ ให้สภาสถาบันก�ำหนดหน่วยงานรับเรื่องที่แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผล
การสอน และวิธีการในการพิจารณาต�ำแหน่งวิชาการ
ข้อ ๒๑ การด�ำเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติให้ด�ำเนิน
การดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะเสนอชือ่ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ตอ่ สภาสถาบันหรือสภาวิชาการ
ตามที่สภาสถาบันมอบหมายตามแบบค�ำขอเสนอแต่งตั้งที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
(๒) ให้มีการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.พ.อ.
(๓) ให้อนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการทุกคนเสนอผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
การประเมินผลงานทางวิชาการของคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ถอื เสียงข้างมากของ
ที่ประชุม
(๔) ให้คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ แล้วให้น�ำเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม
(๕) ให้สภาสถาบันออกค�ำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
แจ้งให้ ก.ค.ศ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง ส่วนการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อน�ำเสนอนายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ ๒๒ การด�ำเนินการเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธพี เิ ศษ ให้ดำ� เนินการ
ดังนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

89

(ก) ให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีกปกติ
โดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคน
พร้อมกับแต่งตั้งประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการเพื่อท�ำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก
(ข) เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
(๒) ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคน
พร้อมกับแต่งตั้งประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อท�ำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีแ่ สดงความเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก
(ข) เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
(๓) ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติโดยอนุโลม
โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคน พร้อมกับ
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น
(ข) เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
หมวด ๔
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
………………………………………………
ข้อ ๒๓ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ผู้ขอ
ก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการอาจเสนอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันได้ไม่เกินสองครัง้ โดยต้องแสดงเหตุผล
ทางวิชาการสนับสนุน แต่ต้องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วให้ส่งคณะกรรมการ
พิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใด
ให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย และให้ค�ำวินิจฉัยของสภาสถาบันเป็นที่สุด
ข้อ ๒๔ การพิจารณาค�ำขอทบทวนให้คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการจะมีมติไม่รับการพิจารณาก็ได้
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(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยมอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมพิจารณาค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผล
เพิ่มเติมจากครั้งหนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจากการขอ
ทบทวนครัง้ ทีห่ นึง่ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ ให้ประธานอนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ข้อ ๒๕ กรณีมีการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้สถาบันจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการส�ำหรับการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย
ข้อ ๒๖ สภาสถาบันอาจพิจารณาเฉพาะค�ำชีแ้ จงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการทุกประเภททีค่ ณ
ุ ภาพ
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนดเท่านัน้ หากผูข้ อก�ำหนดต�ำแหน่งมีผลงานทางวิชาการใหม่เพิม่ เติม หรือมีการแก้ไข
ผลงานเดิม กรณีนจี้ ะต้องด�ำเนินการเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการใหม่ และถือว่าวันทีย่ นื่ ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการใหม่
ข้อ ๒๗ กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ค�ำวินิจฉัย
ของสภาสถาบันเป็นที่สุด
หมวด ๕
การลงโทษ
………………………………………………
ข้อ ๒๘ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระท�ำผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
การพิจารณาให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
พฤติกรรมส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือน�ำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอ
ขอต�ำแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง ให้อธิการบดีสงั่ งดการพิจารณาการขอก�ำหนด
ต�ำแหน่งทางวิชาการในครัง้ นัน้ และด�ำเนินการทางวินยั ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท�ำผิดเป็นกรณีๆ
ไป และห้ามผู้กระท�ำผิดนั้นเสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีสั่งถอดถอน
(๒) กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า
ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้เสนอต�ำแหน่งทางวิชาการครัง้ นัน้ เป็นการลอกเลียนผลงานของผูอ้ นื่ หรือน�ำผลงานของผูอ้ นื่
ไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองให้อธิการบดีเสนอสภาสถาบันพิจารณาสั่งถอดถอนต�ำแหน่งวิชาการที่ได้รับ
ในครัง้ นัน้ ส�ำหรับต�ำแหน่งศาสตราจารย์ให้นำ� เสนอสภาสถาบันพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด�ำเนินการทางวินัยตาม
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ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท�ำผิดเป็นกรณีๆ ไปและห้ามผูก้ ระท�ำผิดนัน้ เสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการ
มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีสั่งถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
แล้วแต่กรณี
บทเฉพาะกาล
………………………………………………
ข้อ ๒๙ การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ได้ด�ำเนินการ
ก่อนวันทีข่ อ้ บังคับนีป้ ระกาศใช้ และเป็นการด�ำเนินการก่อนวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ดำ� เนินการตามวิธกี ารและ
หลักเกณฑ์เดิมในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการต่อไปจนเสร็จสิน้ และเสนอผลการพิจารณา
ต่อสภาสถาบัน
ข้อ ๓๐ การด�ำเนินการเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เป็นกรณีพเิ ศษของข้าราชการครูทม่ี วี ทิ ยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และครูเชีย่ วชาญ ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก�ำหนดต�ำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๖๖๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ท้ายข้อบังคับนี้
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
        (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
      นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“คณะ หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ”
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
ข้อ ๔ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องมีคุณสมบัติเป็น
ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญพิเศษ ได้พ้นจากต�ำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด
ข้อ ๕ ให้คณะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ ๔ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล
เสนอต่อสถาบัน
กรณีที่สถาบันพิจารณาเห็นว่า มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคณะได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความ
เหมาะสมต่อสถาบัน สถาบันอาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสภาสถาบันได้
ข้อ ๖ การพิจารณาตามข้อ ๕ ให้กระท�ำโดยวิธีลับ และให้สถาบันเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พร้อมทัง้ ประวัตแิ ละผลงานต่อสภาสถาบัน เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณ
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ให้สภาสถาบันเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยหรือพิจารณาสัง่ การ และ
ค�ำวินิจฉัยหรือสั่งการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้
บุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“คณะ หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ”
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“ประสบการณ์ในวิชาชีพ หมายความว่า ประสบการณ์อนั เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถาบัน”
ข้อ ๔ ผูท้ จี่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ เป็นอาจารย์พเิ ศษ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจ�ำของสถาบัน
ข้อ ๕ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
(๒) มีประสบการณในวิชาชีพหรือ
(๓) มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชาตามหลักสูตรของสถาบัน หรือ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสม โดยค�ำแนะน�ำของคณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการดังนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) ผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์พเิ ศษได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถาบันไม่นอ้ ยกว่าเก้าปีหรือ
(๒) ผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์พเิ ศษได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถาบันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๓) ผูท้ ไ่ี ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์พเิ ศษได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถาบันไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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ข. ผลงานทางวิชาการ ให้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ของสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการดังนี้
ก. คุณสมบัติ ต้องด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในสถาบัน และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนใน
ต�ำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี
ข. ผลงานทางวิชาการ ให้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ของสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ผูท้ จี่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ เป็นศาสตราจารย์พเิ ศษ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
ก. คุณสมบัติ ต้องด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษในสถาบัน และได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในต�ำแหน่ง
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
ข. ผลงานทางวิชาการ ให้นำ� หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้คณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ พิจารณาถึงความเหมาะสมของผูส้ มควรได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ แล้วให้เสนอชือ่ ผูส้ มควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐ การแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้คณบดี
ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง แล้วให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งต่อสภาสถาบัน ทั้งนี้ วิธีการแต่งตั้ง
ให้น�ำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง คณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจเสนอขอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๖
ถึง ข้อ ๘ ต่อสภาสถาบันให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษหรือรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ
เป็นกรณีพเิ ศษได้ โดยให้พจิ ารณาจากประสบการณ์ในวิชาทีส่ อน หรือผลการสอน หรือผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอขอแต่งตัง้ จะต้องมีความรู้
ความสามารถสูงและมีผลงานดีเด่น
ข้อ ๑๒ การลงโทษและการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ให้น�ำข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการ
และค�ำวินิจฉัย หรือสั่งการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
นากยกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
95

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๙
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖  มาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ (๖) มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๕ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ด�ำเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีปกติโดยอนุโลม
หากไม่สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นได้ สภาสถาบันอาจก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ ก�ำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หรือด�ำเนินการอย่างใดๆ เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อยก็ได้
ข้อ ๖ การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๑) คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง ต้องด�ำรงต�ำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูช�ำนาญการหรือ
วิทยฐานะ ครูช�ำนาญการพิเศษ
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(๒) ต้องมีชวั่ โมงการสอนประจ�ำวิชาหนึง่ วิชาใดในระดับอุดมศึกษาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบัน และมีผลการสอนในระดับช�ำนาญในการสอน โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ
งานสอน กรณีผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ท�ำการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อทีผ่ เู้ สนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผูส้ อนซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้ใช้ใน
การประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินสอนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่ง
ทางวิชาการประกาศก�ำหนด
(๓) ผลงานทางวิชาการ ต้องเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งรายการที่
ไม่ซ�้ำกับผลงานที่ใช้เสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งอย่างใดๆ มาก่อนดังต่อไปนี้
(ก) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด หรือ
(ข) ผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและและได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับผลงานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด หรือ
(ง) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีโดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบัน คณะวิชา หรือวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
เว้นแต่ในกรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ ให้เสนอผลงานทางวิชาการ
ประกอบด้วย (ก) และ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง)
ข้อ ๗ การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
(๑) คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง ต้องด�ำรงต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
(๒) ต้องมีชวั่ โมงการสอนประจ�ำวิชาหนึง่ วิชาใดในระดับอุดมศึกษาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบัน และมีผลการสอนในระดับช�ำนาญพิเศษในการสอน โดยเสนอเอกสารค�ำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ
งานสอน กรณีทผี่ ขู้ อก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ทำ� การสอนหลายวิชา ซึง่ แต่ละวิชานัน้ มีผสู้ อนร่วมกันหลายคน
จะต้องเสนอเอกสารค�ำสอนในทุกหัวข้อทีผ่ เู้ สนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผูส้ อน ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศก�ำหนด
(๓) ผลงานทางวิชาการ ต้องเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึง่ เพิม่ ใหม่อกี หนึง่ รายการ
ที่ไม่ซ�้ำกับผลงานที่ใช้เสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งอย่างใดๆ มาก่อนดังต่อไปนี้
(ก) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด หรือ
(ข) ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก�ำหนด ทั้งนี้ไม่นับผลงานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด
(ง) ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีโดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติหน้าทีี่ตามภาระงานซึ่งสถาบัน คณะวิชา หรือวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
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ก.พ.อ. ก�ำหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ข้อ ๘ บรรดาการใดที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ด�ำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้เสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งประสงค์ขอก�ำหนดต�ำแหน่งตามข้อบังคับนี้ ก็ให้การขอก�ำหนดต�ำแหน่งมีผลตั้งแต่วัน
ที่ยื่นแบบค�ำขอรับการประเมิน
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นาจในการวินจิ ฉัยและตีความตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีข้อโต้แย้งและหาข้อยุติมิได้ ให้เสนอสภาสถาบันวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งอาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งอาจารย์ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖  มาตรา ๑๗ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในคราวประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ”
ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในต�ำแหน่งอาจารย์ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องให้อาจารย์ผู้ใดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป อธิการบดีอาจขยายเวลา
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองเดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องไม่เกินหนึ่งปี
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามคนไม่เกินห้าคน เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามที่สถาบันก�ำหนด
ข้อ ๗ เมือ่ ได้รบั รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการแล้วให้อธิการบดีดำ� เนินการ
ดังนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ลการประเมินไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนด ให้มคี ำ� สัง่ ให้ผทู้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการนัน้
รับราชการต่อไป แล้วจึงให้ผู้นั้นทราบ
(๒) ในกรณีที่มีผลการประเมินต�่ำกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนด แต่อธิการบดีเห็นควรขยายระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สั่งขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกไปได้ตามที่เห็นสมควร แต่เมื่อรวมกันแล้ว
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ต้องไม่เกินหนึ่งปี ในการนี้ให้แสดงเหตุผลหรือความเห็นไว้ด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและด�ำเนินการต่อไป
(๓) ในกรณีทปี่ ระเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการก่อนครบก�ำหนดเวลาประเมินและปรากฏว่าผล
การประเมินต�่ำกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนด แต่อธิการบดีเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ให้สั่งให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ในการนี้ให้แสดงเหตุผลหรือความเห็นไว้ด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและด�ำเนินการต่อไป
(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินต�่ำกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนด และอธิการบดีเห็นว่าไม่ควรให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการต่อไปหรือไม่ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีค�ำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน
ห้าวันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานและแจ้งให้ผนู้ นั้ ทราบ ในกรณีนี้ อธิการบดีอาจสัง่ ให้ผนู้ นั้ ออกจากราชการ
ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบก�ำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าอธิการบดีสั่งการตาม (๔) ดังกล่าวข้างต้น ให้
รายงานสภาสถาบันเพื่อทราบ
ข้อ ๘ อาจารย์ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ และยังไม่พ้น
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หากพ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้พ้น
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจาก
การบังคับใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการด�ำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และด�ำเนินการทางวินัย
ของพนักงานราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ (๙) ข้อ ๒๕ วรรคสอง ข้อ ๒๖ ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติ
ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการด�ำเนินการ
ทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�ำสัง่ อืน่ ใด ทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๕ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
พนักงานราชการผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทางวินยั ทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ผูน้ นั้ เป็นผูก้ ระท�ำผิดวินยั จะต้องรับโทษ
ทางวินัย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรงดโทษ
ข้อ ๖ ความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ (๑) - (๘) ของระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๗ นอกจากข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และไม่ร้ายแรง
ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการยังต้องถือปฏิบตั ติ ามข้อห้าม
และข้อปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวินยั
และการรักษาวินัยซึ่งให้น�ำมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยเมื่อพนักงานราชการไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติ
ดังกล่าว ให้ถือว่ากระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ในการพิจารณาเกี่ยวกับวินัย การสอบสวนพิจารณา อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
ตลอดจนอ�ำนาจการสัง่ ลงโทษ รวมทัง้ แนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการด�ำเนินการทางวินยั ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี กฎ ก.ค.ศ. ทีเ่ กีย่ วข้องและ
แนวทางที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนดโดยอนุโลม
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ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. ก�ำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ นักเรียนผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๔.๑ ส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตร
๒๔.๑.๑ มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี
๒๔.๑.๒ มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปี
๒๔.๒ ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U) หรือได้รับสัญลักษณ์ D, D+
ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร
๒๔.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�ำ 
้ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทนเพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
๒๔.๔ นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
๓.๕๐ ขึ้นไป
๒๔.๕ นักศึกษาผูท้ สี่ มควรได้เกียรตินยิ มอันดับสอง จะต้องมีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ ๓.๒๕
ขึ้นไป”
           ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
                        (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
                      นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“นายกสภาสถาบัน หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“คณาจารย์ หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”
ข้อ ๔ ปริญญากิตติมศักดิท์ สี่ ถาบันให้แก่บคุ คลซึง่ สภาสถาบันเห็นว่าเป็นผูท้ รงคุณวุฒนิ นั้ ได้แก่ ปริญญา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เฉพาะในสาขาที่มีการสอน
ในสถาบัน
ข้อ ๕ บุคคลซึ่งสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน
(๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ด�ำเนินการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบัน ประเทศชาติ
หรือนานาชาติ
ข้อ ๖ ผูม้ ีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๔ ได้แก่
(๑) คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ของสถาบัน
(๒) กรรมการสภาสถาบัน
ข้อ ๗ ให้สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาบุคคลซึง่ สมควรให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิต์ ามข้อ ๔
ได้แก่
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(๑) คณะกรรมการกลั่นกรองประจ�ำคณะ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ของบุคคลซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย
(ก) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
(ข) กรรมการประจ�ำคณะ จ�ำนวนสองคน เป็นกรรมการ
(ค) คณาจารย์ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอจ�ำนวนสองคน เป็น
กรรมการ
ให้เลขานุการคณะหรือคณาจารย์ที่คณบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการเลือกสรร ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมทั้งปวงของบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
(ก) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(ข) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และกรรมการสภาสถาบัน
ในสัดส่วนจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่อธิการบดีแต่งตั้งจ�ำนวนสี่
คน เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกิน
กึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ผลการพิจารณาต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ข้อ ๙ ขัน้ ตอนการเสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิม์ ดี งั ต่อไปนี้
(๑) ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเสนอบุคคลตามข้อ ๖ เสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พร้อมประวัติหรือผลงานตามแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประจ�ำคณะ
(๒) คณะกรรมการกลั่นกรองประจ�ำคณะ เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่อ
คณะกรรมการเลือกสรร
(๓) คณะกรรมการเลือกสรร เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมทั้งปวงต่อสภา
วิชาการ
(๔) สภาวิชาการเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการต่ออธิการบดี
(๕) อธิการบดีน�ำรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานโดยสมบูรณ์เสนอต่อสภาสถาบัน
(๖) สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๐ การน�ำเสนอเพื่อให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ประมุข พระบรมวงศานุวงศ์ หรือบุคคลส�ำคัญของ
ประเทศหรือของมิตรประเทศ ให้กระท�ำตามความเหมาะสมอันควรแก่กรณี และไม่ต้องน�ำหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การพิจารณาตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ..............
ค�ำชี้แจง

๑. แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
ตอนที่ ๒ ข้อมูลทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ คุณลักษณะของผูท้ สี่ มควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย ๓ ด้าน
ดังนี้
(๑) ด้านการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดีเด่นในทางวิชาการ
(๒) ด้านการเป็นบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
(๓) ด้านเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
(๔) ด้านคุณลักษณะอื่นๆ (ถ้ามี)
๒. วิธีใช้แบบประมวลประวัติและผลงาน ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้องจัด
ท�ำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านต่างๆ ในแบบประมวลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เรียงล�ำดับคุณลักษณะตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วน�ำส่งส�ำนักงานเลขานุการคณบดีของคณะทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในสาขาวิชาที่เสนอเพื่อขอรับปริญญาเพื่อด�ำเนินการต่อไป
แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ..........................................................................................................................................................
วันเดือนปีเกิด ....................................................................................................................อายุ...............................ปี
สถานที่เกิด ..............................................................................................................................................................
คู่สมรส .....................................................................................................................................................................
จ�ำนวนบุตร/ธิดา ......................................................................................................................................................
อาชีพในปัจจุบัน .......................................................................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน .........................................................................................................................................................
สถานที่อยู่ปัจจุบัน ...................................................................................................................................................
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ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผู้สมควรได้รับเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๑. ด้านการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดีเด่นในทางวิชาการ
๑.๑ คุณวุฒิ : ความรู้ / ความเป็นผู้คงแก่เรียน (Scholar) สามารถเป็นตัวแบบของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ได้ ได้แก่
๑.๑.๑ ประกาศนียบัตร
๑) คุณวุฒิ .............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๒) คุณวุฒิ .............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๓) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๑.๑.๒ ปริญญาบัตร
๑) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๒) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๓) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๑.๑.๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ / ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูงกว่าปริญญาตรี)
๑) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๒) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๓) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๑.๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการได้แก่
๑) ต�ำแหน่ง ..........................................................................................................
         
จากหน่วยงาน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ................
๒) ต�ำแหน่ง ..........................................................................................................
         
จากหน่วยงาน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ................
๓) ต�ำแหน่ง ..........................................................................................................
         
จากหน่วยงาน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ................
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๑.๓ เขียนบทความลงวารสารวิชาการ / เอกสารประกอบการบรรยาย ฯลฯ ได้แก่
ชื่อบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

พ.ศ.

ผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจ คือ ...................................................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................................................................
๑.๔ สร้างผลงานประเภทต�ำรา / เอกสารทางวิชาการ / งานวิจัยที่ได้พิมพ์เป็นเล่มโดยมีชื่อเป็นผู้
เขียนคนเดียว ได้แก่
ชื่อต�ำรา / เอกสารทางวิชาการ /
งานวิจัย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

จ�ำนวนหน้า

พ.ศ.

ผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจ คือ ...................................................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................................................................
๑.๕ การเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่
๑) ..............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๒) ..............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๓) ..............................................................................................................พ.ศ. ..........................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ...............................................................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ..............................................................................................................
คือ ...........................................................................................................................................
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๑.๖ ได้รับเชิญจากภาครัฐและเอกชนให้เป็นวิทยาการ เช่น
ชื่อหัวข้อที่บรรยาย / ฝึกอบรม

หน่วยงานที่จัดอบรม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
ผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจ คือ ...................................................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................................................................
๒. ด้านศักยภาพ / ประสบการณ์ และผลงานดีเด่นด้านเป็นบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
๒.๑ ศักยภาพและผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการด�ำเนิน
กิจกรรม อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคม / ท้องถิ่น / ชุมชน ได้แก่
๑) .............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๒) .............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๓) .............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๒.๒ มีศักยภาพและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่
๑) ..........................................................................................................................................
๒) ..........................................................................................................................................
๓) ..........................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ......................................................................................
คือ ....................................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ......................................................................................
คือ ......................................................................................................................................................
๒.๓ เสียสละเพื่อสังคม ส่วนรวม ได้แก่
๑) .........................................................................................................................................................
๒) .........................................................................................................................................................
๓) .........................................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจ ........................................................................................................................
๓. ด้านคุณธรรม / จริยธรรม
๓.๑ ความเป็นคนดี มีชื่อเสียง / เกียรติคุณ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล / เข็ม / โล่ ได้แก่
๑) ...............................................................................................................จาก ..........................
๒)...............................................................................................................จาก ..........................
๓) ...............................................................................................................จาก ..........................
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๓.๒ มีคุณธรรม / จริยธรรม / ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ได้แก่
๑) ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง .............................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
๒) ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง .............................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
๓) ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง .............................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
๔. ด้านคุณลักษณะอื่นๆ
๔.๑ การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรของสถาบัน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๔.๒ ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยการเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ชื่อหลักฐาน

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด

พ.ศ.

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
บทสรุปการมีผลงานดีเด่นควรค่าแก่ปริญญา.............................................................................................................
..................................................................................................................................................................กิตติมศักดิ์
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๑๕ วรรคสามของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบหรือต่างรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ จากการเรียนรูน้ อกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์การท�ำงาน สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ หรือหน่วยงานอื่นที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าวิทยาลัย ทีจ่ ดั การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
ต�่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบัน
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาหรือผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการการเทียบโอน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�ำหน้าที่เทียบโอน
ผลการเรียน และ/หรือ ประเมินความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้ขอเทียบโอน
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
“การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�ำ่ กว่าปริญญา” หมายความว่าการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
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“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธี
การจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการส�ำเร็จการศึกษา
โดยเนือ้ หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุม่
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้
อื่นๆ
“การฝึกอาชีพ” หมายความว่า การฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ และทัศนคติ จนท�ำให้ผู้รับการ
ฝึกฝนสามารถท�ำงานในสาขาอาชีพที่รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นการฝึกทางด้านอาชีพในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทางด้านช่าง ทางด้านการแสดง เป็นต้น ส�ำหรับผูท้ ม่ี งี านท�ำอยูแ่ ล้วหรือผูท้ ไี่ ม่มงี านท�ำ หรือเป็นนักเรียน/
นักศึกษา ท�ำการฝึกในสถานประกอบการ ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
“ความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการศึกษา
ฝึกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ นมาทีส่ ะท้อน
ถึงกระบวนการท�ำงานและการพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
“ผลการเรียน” หมายความว่า ผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่ง
ครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�ำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ ซึง่ เป็นความรู้ ทักษะ หรือ
ประสบการณ์การท�ำงาน การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาต่อเนือ่ งในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา
“การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบโอนความรู้ความสามารถ ทักษะ
ความช�ำนาญ รวมทัง้ กิจนิสยั ทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ทำ� งานทีผ่ า่ นมา ซึง่ ตรงกับรายวิชาตาม
หลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา ของผู้ขอเทียบโอน
ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาคเรียนแรกที่รับนักเรียน/นักศึกษาเข้ามา
เรียน โดยต้องด�ำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน
ข้อ ๖ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ ผ่านกระบวนการคัดเลือกและมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา
๖.๒ มีหลักฐานหรือสามารถแสดงผลการศึกษา และการเรียนรู้ หรือผลการประเมินทักษะและ
ประสบการณ์สอดคล้องตามมาตรฐานของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ข้อ ๗ ในการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ จะต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๗.๑ การเทียบรายวิชาและหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
๗.๑.๑ รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญา
๗.๑.๒ หน่วยการเรียนรายวิชาที่จะน�ำมาเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีจ�ำนวนเท่า หรือ
มากกว่ารายวิชาที่ขอเทียบโอน
๗.๑.๓ รายวิชาที่จะน�ำมาเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง/จุดประสงค์รายวิชา ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
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๗.๑.๔ รายวิชาสามัญทีจ่ ะน�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียน จะต้องมีผลการเรียนไม่ตำ�่ กว่า
เกณฑ์การผ่านของแต่ละรายวิชา เมื่อเทียบโอนได้แล้วให้มีค่าระดับเดียวกับผลการเรียนเดิม
๗.๑.๕ ในกรณี ที่ จ� ำ นวนหน่ ว ยการเรี ย นของรายวิ ช าที่ น� ำ มาขอเที ย บโอนมี จ� ำ นวน
หน่วยการเรียนน้อยกว่า สามารถน�ำผลการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระเดียวกันมานับรวมได้ โดยน�ำค่าระดับ
ผลการเรียนของรายวิชาที่ขอเทียบโอนมาเฉลี่ย หากมีจุดทศนิยมให้ปรับทศนิยมตามหลักการทางคณิตศาสตร์
๗.๑.๖ รายวิชาชีพที่จะน�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีผลการเรียน ไม่ต�่ำกว่า
ค่าระดับผลการเรียน ๒ หรือเทียบเท่า และเมือ่ เทียบโอนได้แล้วให้คา่ ระดับผลการเรียนในระดับเดียวกัน หากจะให้
ค่าระดับผลการเรียนเป็นอื่น จะต้องมีการประเมินโดยคณะกรรมการ
๗.๑.๗ จ�ำนวนหน่วยการเรียนรวมที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนได้ จะต้องไม่เกิน
๓ ใน ๔ ของจ�ำนวนหน่วยการเรียนรวมของหลักสูตรที่จะขอโอนมาศึกษา
๗.๑.๘ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒
ภาคการศึกษาในการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการศึกษาภาคฤดูร้อน
๗.๑.๙ ในกรณีทจี่ ะเทียบโอนผลการเรียน ผูข้ อเทียบโอนผลการเรียนจะขอเทียบโอนเข้า
ศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตในหลักสูตรที่เปิดสอน
๗.๒ การให้หน่วยการเรียนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
๗.๒.๑ การเทียบโอนความรู้ ต้องเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
๗.๒.๒ การเทียบโอนความรู้ แบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้
๑) การเที ย บโอนความรู ้ จ ากรายวิ ช าที่ ผ ่ า นการเรี ย นจากสถานศึ ก ษาหรื อ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
๒) การเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์และ/หรือทักษะที่ไม่ใช่การเรียน
จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์จากการท�ำงาน หรือประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ที่ขอเทียบโอนความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
๗.๒.๓ การเทียบโอนความรูแ้ ต่ละรายวิชา ให้ใช้วธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลายเป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของรายวิชาที่สถานศึกษาก�ำหนด
๗.๒.๔ ผลการประเมินความรู้เพื่อศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ จะต้องเทียบ
ได้ไม่ต�่ำกว่าค่าระดับ ๑ ในรายวิชาสามัญ และจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าค่าระดับผลการเรียน ๒ ในรายวิชาชีพ
จึงจะให้หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น
ผลการประเมินความรูเ้ พือ่ ศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยช่างศิลป์จะต้องเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่า
ค่าระดับคะแนน ๒ ทุกรายวิชา จึงจะให้หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น
๗.๒.๕ จ�ำนวนหน่วยการเรียนที่จะขอเทียบโอนความรู้ได้จะต้องไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๗.๒.๖ ผู ้ ข อเที ย บโอนความรู ้ จะต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาไม่ น ้ อ ยกว่ า ๒
ภาคการศึกษา ในการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ ๘ ให้น�ำผลการเรียนเทียบโอนมาคิดเป็นคะแนนผลการเรียนหรือค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยการบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก�ำหนด
113

ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
ของข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ต้องมีการด�ำเนินการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีที่มีปัญหาต้องตีความ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีน�ำเสนอสภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แผนภูมิและขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
นักเรียน/นักศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ตรวจสอบ/ประเมินหลักฐาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ประเมิน

แจ้งผลการประเมิน

ผ่าน

รับใบเทียบโอน
ผลการเรียน

ลงทะเบียนเรียนให้จบ
ระดับการศึกษาระดับ
ใดระดับหนึ่ง

ไม่ผ่าน

ลงทะเบียนเรียน

ศึกษาตามอัธยาศัย
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สะสมผล
การเรียน

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ.๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงมีมติออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน พ.ศ.
๒๕๕๒
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย หรือผู้ที่รักษา
การแทน ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือ ผู้ที่รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“ระเบียนแสดงผลการเรียน” หมายความว่า เอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ปพ.๑”
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคนที่ออกจากสถานศึกษา
หรือส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่ออกตาม
ข้อ ๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๖ สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกหลักสูตร ตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเป็นผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์ขึ้น
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้สถาน
ศึกษาก�ำหนดให้มีเลขชุดที่และเลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๘ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ระเบียนแสดงผลการเรียนทุกหลักสูตร
ข้อ ๙ สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามค�ำอธิบายทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ย
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้นักเรียนที่ได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีศักดิ์และ
สิทธิเหมือนกับได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
					
		
     

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ค�ำอธิบายวิธีการจัดท�ำและการกรอก
ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียน ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ประกอบด้วยผลการประเมิน
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงความส�ำเร็จและคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแสดงข้อมูลและรับรองผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน สถานศึกษาจะออก
เอกสารนีใ้ ห้นกั เรียนทุกคนเมือ่ จบการศึกษาแต่ละหลักสูตร และเมือ่ ออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี นักเรียนสามารถ
ใช้เป็นเอกสารในการย้ายสถานศึกษาสมัครเข้าศึกษา สมัครเข้าท�ำงาน หรือด�ำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องแสดง
หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน
การกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๑. แนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูล
การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้กรอกด้วยวิธีการเขียน พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่นและให้กรอกด้วยหมึกสี
ด�ำหรือน�้ำเงินเท่านั้น
ห้ามลบหรือขูดฆ่าข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีที่เขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่
เขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือต้องการไว้ข้างบน และให้นายทะเบียนลงนาม
ก�ำกับไว้ โดยให้ใช้หมึกสีแดง
๒. การกรอกรายการในเอกสาร
๒.๑ การกรอกรายการข้อมูลวิทยาลัยและนักเรียน
๑) สถานศึกษา ให้กรอกชื่อของวิทยาลัยอย่างชัดเจน
๒) ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย
อย่างชัดเจน
๓) วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ.............. ที่วิทยาลัยรับนักเรียน
เข้าเรียน ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน
๔) สถานศึกษาเดิม ให้กรอกชือ่ สถานศึกษาเดิมของนักเรียนตามทีร่ ะบุในหลักฐานการศึกษา
ของนักเรียนทีน่ ำ� มาใช้สมัครเข้าศึกษา กรณีนกั เรียนศึกษาจากต่างรูปแบบถ้าศึกษาจาก
สถานศึกษานอกระบบให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถ้านักเรียนศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
๕) จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีนักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กรอกชือ่ จังหวัดทีน่ กั เรียนได้รบั การเทียบระดับ ตามทีป่ รากฏในเอกสารหลักฐานการ
เทียบระดับการศึกษา ส่วนนักเรียนทีศ่ กึ ษาตามอัธยาศัยแต่ยงั ไม่ได้รบั เอกสารเทียบระดับ
การศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
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๖) ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่นักเรียนก�ำลังเรียนหรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิม ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่นักเรียนน�ำมาแสดงเพื่อสมัคร
เข้าเรียน
๗) ชื่อ-ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลเต็มของนักเรียนอย่างชัดเจน พร้อมค�ำน�ำหน้าชื่อ
อย่างถูกต้องด้วยอักษรตัวบรรจง
๘) เลขประจ�ำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจ�ำตัวนักเรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ของวิทยาลัยที่ ๕ ช่องหลัง และถ้ามีกรณีต้องเพิ่มเลขรหัสวิทยาลัยในเลขประจ�ำตัว
นักเรียน ให้กรอกเพิ่มที่ ๘ ช่องข้างหน้า
๙) เลขประจ�ำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชนของนักเรียน จ�ำนวน ๑๓
หลักโดยน�ำมาจากเลขในทะเบียนบ้านของนักเรียน
๑๐) เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของนักเรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียน
บ้านของนักเรียน
๑๑) เกิดวันที่............เดือน...................พ.ศ................... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือนและเลข
พ.ศ. ที่นักเรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนบ้านของนักเรียน
๑๒) สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของนักเรียนตามที่ระบุในทะเบียนบ้านของนักเรียน
๑๓) ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่นักเรียนนับถือ
๑๔) ชือ่ -ชือ่ สกุลบิดา ชือ่ -ชือ่ สกุลมารดา ให้กรอกชือ่ บิดาและชือ่ มารดาทีแ่ ท้จริงของนักเรียน
พร้อมนามสกุลและค�ำน�ำหน้าชื่อที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนบ้าน
๒.๒ การกรอกรายการผลการเรียน
การกรอกข้อมูลผลการเรียนต่างๆ ในระเบียนแสดงผลการเรียนนี้รวมกรอกในครั้งเดียวเมื่อ
ต้องการออกเอกสาร ทั้งกรณีนักเรียนจบช่วงชั้นหรือขอลาออกจากวิทยาลัย ข้อมูลผลการเรียนต่างๆ ที่น�ำมากรอก
จึงเป็นข้อมูลสภาพปัจจุบันในวันจัดท�ำเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้นักเรียนจะต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมดด้วย ให้กรอกข้อมูลในช่องรายการต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๑ การกรอกผลการประเมินสาระการเรียนรู้
๑) รหัส/รายวิชาให้กรอกรหัสและชื่อรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน โดยแต่ละภาคเรียนจะต้องกรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่เรียน
ก่อนแล้ว จึงกรอกรหัสและรายวิชาทีเ่ รียนในภาคเรียนนัน้ ๆ ตามมา โดยกรอก
เลขรหัสก่อนแล้วคั่นชื่อรายวิชาด้วยเครื่องหมาย “ : ” การกรอกรหัสและ
รายวิชาต่างๆ จะกรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนในภาคเรียนนั้นๆ
และควรทยอยกรอกเรียงล�ำดับทีละสดมภ์จากสดมภ์ซ้ายมือไปทางขวามือ
๒) หน่วยกิตหรือน�ำ้ หนัก ให้กรอกตัวเลขจ�ำนวนหน่วยกิตหรือน�ำ้ หนักของรายวิชา
ที่กรอกในสดมภ์ “รหัส/รายวิชา” ที่อยู่ในระดับเดียวกันของแต่ละหลักสูตร
๓) ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินผลการเรียนนของรายวิชาที่กรอกใน
สดมภ์ “รหัส/รายวิชา” ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ผลการประเมินที่น�ำมากรอก
จะต้องเป็นผลการประเมินปัจจุบนั ของรายวิชานัน้ เช่น รายวิชาใดประเมินผล
การเรียนแล้วไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการประเมินเดิม แต่ถ้าได้
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ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว ให้กรอกด้วยผลการประเมินที่ซ่อมเสริมแล้วหรือเรียน
ซ�้ำมากรอก ส่วนรายวิชาที่ผ่านให้กรอกด้วยผลการประเมินผลการเรียนที่ได้
ตามปกติ
๔) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
- หน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนักรวม ให้กรอกจ�ำนวนหน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนัก
รวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนแล้ว โดยจ�ำแนกการรวมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนได้
เรียนแล้วโดยจ�ำแนกจ�ำนวนการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) ผลการเรียนรวมเฉลี่ย
- หน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนักรวม ให้กรอกจ�ำนวนหน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนัก
รวมทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนแล้ว
- ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่นักเรียนได้เรียนแล้ว
๒.๒.๒ การกรอกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑) กิจกรรม ให้กรอกรายชื่อรายการกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติในแต่ละ
ภาคเรียน การกรอกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัส/รายวิชา กรณีที่
วิทยาลัย ก�ำหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วย ก็สามารถน�ำมากรอกได้โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการกรอกรหัสวิชา
๒) น�้ำหนัก ผลการประเมิน ให้กรอกน�้ำหนักและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกหน่วยกิตและผลการ
ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้
๓) รวม
- น�้ำหนักให้กรอกจ�ำนวนน�้ำหนักรวมของทุกกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
ไปแล้วทั้งหมด
- ผลการประเมิ น ให้ ก รอกจ� ำ นวนน�้ ำ หนั ก รวมของกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย น
ได้ปฏิบัติไปแล้วเฉพาะที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๒.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รวมทุกประการ ในการตัดสินผลการเรียนเมือ่ จบหลักสูตรตามระดับคุณภาพทีก่ ำ� หนด โดยขีดเครือ่ งหมาย
“” ในช่อง  ที่ตรงกับผลการประเมิน
- กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมพิเศษเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอก
พฤติกรรมของนักเรียนหรือความเห็นที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนในช่องว่างใต้ผลการประเมิน
- การออกเอกสารให้นักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษาก่อนจบหลักสูตรไม่ต้อง
กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่สามารถกรอกความคิดเห็นในช่องว่างใต้ผลการประเมินได้
๒.๒.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนรวมทุกด้าน ในการตัดสินผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตรตามระดับคุณภาพที่ก�ำหนด
โดยขีดเครื่องหมาย “” ในช่อง  ที่ตรงกับผลการประเมิน
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กรณีนักเรียนมีความสามารถหรือมีผลงานพิเศษเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ให้กรอกความสามารถ ผลงาน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนในช่องว่างใต้ผลการประเมิน
การออกเอกสารให้นักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษาก่อนจบหลักสูตร ไม่ต้องกรอกผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แต่จะกรอกความสามารถ ผลงานของนักเรียน หรือความคิดเห็นที่มีต่อ
นักเรียนในช่องว่างใต้ผลการประเมินได้
๒.๒.๕ ผลการประเมินระดับชาติ ให้กรอกผลการประเมินนักเรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายน�ำมาทดสอบ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบและ
ผลการทดสอบตามที่หน่วยงานจัดการทดสอบแจ้งตอบกลับอย่างชัดเจน
๒.๓ การกรอกสรุปผลการเรียน
๑) จ�ำนวนน�ำ้ หนักรวมหรือหน่วยกิตสาระการเรียนรูร้ วมทีเ่ รียน...../ได้........ ให้กรอกตัวเลข
จ�ำนวนหน่วยกิตหรือจ�ำนวนน�้ำหนักรวมของสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เรียนมาแล้วกับจ�ำนวนหน่วยกิตหรือน�้ำ
หนักรวมของสาระการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา ตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�ำเอกสาร
๒) จ�ำนวนน�้ำหนักรวมของกิจกรรมที่ปฏิบัติ......../ได้........ ให้กรอกตัวเลขจ�ำนวนน�ำ้ หนัก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทุกกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมาแล้วทั้งหมด กับจ�ำนวนน�้ำหนักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีผลประเมินผ่านเกณฑ์รวมทุกกิจกรรม ตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�ำเอกสาร
๓) ผลการประเมิน คุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ ให้ ก รอกผลการประเมิ นคุ ณ ลั กษณะ
อันพึงประสงค์ตามผลการประเมินเมื่อจบหลักสูตร ด้วยข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�ำเอกสาร กรณีออกเอกสาร
ให้นักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษาก่อนจบหลักสูตร ให้ขีดเครื่องหมาย “–”
๔) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านหลักสูตรตามข้อมูลทีป่ รากฏในวันจัดท�ำเอกสาร กรณีออกเอกสารให้นกั เรียนทีอ่ อกจาก
สถานศึกษาก่อนจบหลักสูตร ยังไม่มีผลการประเมิน ให้ขีดเครื่องหมาย “–”
๕) การตัดสินจบหลักสูตรให้กรอกผลการตัดสินผ่านหลักสูตรตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
แต่ละเกณฑ์ ที่แสดงในช่อง “สรุปผลการเรียน” โดยกรอกผลการตัดสินดังนี้
ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้ “ผ่าน”
ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้ “ไม่ผ่าน”
ค. กรอก “ยังไม่ตัดสิน” เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน
๖) วันอนุมัติการจบหลักสูตรให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่วิทยาลัยอนุมัติ
ให้นักเรียน ได้แก่ วันที่หัวหน้าสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผลการเรียนผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓)
๗) วันออกจากสถานศึกษา ให้กรอกเลขวันที่ เดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจ�ำหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
๘) สาเหตุการออกจากสถานศึกษา ให้กรอกดังนี้
ก. กรณีนักเรียนจบหลักสูตร แต่ไม่ได้ออกจากสถานศึกษาให้ขีดเครื่องหมาย “–”
ข. กรณีนกั เรียนออกจากสถานศึกษาเมือ่ จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป ให้กรอก “จบการศึกษาภาคบังคับ”
ค. กรณีนกั เรียนออกจากสถานศึกษาเมือ่ จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธราช
๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป ให้กรอก
“จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔”
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๔ เกณฑ์

ง. นักเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอื่นๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
๙) ช่องเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา ให้กรอกเกณฑ์การจบหลักสูตรให้ครบทั้ง

๑๐) ค�ำอธิบายระบบรายงานการประเมินผลการเรียนให้กรอกค�ำอธิบายระดับผลการเรียน
หรือค�ำอธิบายคุณภาพผลการเรียนที่สถานศึกษาก�ำหนด
๓. การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
สถานศึกษาต้องจัดท�ำต้นฉบับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน โดยใช้แบบฟอร์ม
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก�ำหนด พร้อมกับกรอกข้อมูลที่ก�ำหนดในเอกสารอย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่าย
ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดท�ำต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเก็บรักษาไว้อย่างดี อย่าให้เกิดการช�ำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด
แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกหลักสูตรมี ๒ แบบ คือแบบปกติ มีลักษณะเป็น
แบบพิมพ์สมบูรณ์แบบครบถ้วน ส�ำหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด และแบบพิมพ์ส�ำหรับพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะข้อความเอกสารแต่ละหลักสูตร และหมายเลขคุมเอกสาร
เท่านั้น ให้สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดท�ำเอกสารของตน
เมื่อจะออกเอกสารให้นักเรียน ให้จัดท�ำเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยจะใช้วิธี
การถ่ายส�ำเนาจากต้นฉบับ หรือน�ำแบบพิมพ์เอกสารทีใ่ ช้จดั ท�ำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลใหม่กไ็ ด้ (กรณีนใี้ ห้นำ� เลขชุด
ที.่ ...........เลขที.่ ................ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกทีช่ อ่ งหมายเหตุวา่ “เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารคูฉ่ บับของเอกสาร
ต้นฉบับชุดที่........เลขที่.......”) แล้วติดรูปถ่ายของนักเรียนขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ในช่องติดรูปถ่ายพร้อมกับให้
นายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามในเอกสารทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ใหม่ทงั้ ๒ ฉบับ พร้อมวันที่ เดือน ปี พ.ศ.ทีล่ งนาม
ในเอกสารที่จัดท�ำขึ้นใหม่ทั้ง ๒ ฉบับและประทับตราวิทยาลัยที่รูปถ่ายของนักเรียนและที่ลายมือชื่อของหัวหน้า
สถานศึกษา ตราประทับของวิทยาลัยควรใช้ตราดุนเพือ่ ป้องกันการปลอมแปลง สถานศึกษามอบเอกสารทีจ่ ดั ท�ำขึน้
ให้นักเรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็นส�ำเนารวมกับต้นฉบับ
ก�ำหนดให้มีเลขชุดที่และเลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ดังนี้
๑) เลขชุดที่ในแต่ละช่วงชั้น ให้ใช้เลข ๕ หลัก โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙
๒) เลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้เลข ๖ หลัก โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๐๐๐๐๑ จนถึง
๙๙๙๙๙๙
ให้เลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นเลขย่อยของชุดเลขที่แต่ละชุด
นักเรียนทีไ่ ด้รบั เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแล้ว มีความจ�ำเป็นต้องขอฉบับใหม่ ให้
ยื่นค�ำร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร สถานศึกษาจะด�ำเนินการ
ออกเอกสารใหม่ให้ตามวิธีการข้างต้น และให้นายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่งขณะที่นักศึกษา
ยื่นค�ำร้องขอเอกสาร เป็นผู้ลงนามในเอกสาร
การควบคุมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถานศึกษาจัดท�ำบัญชีจา่ ยแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานตามแบบ
ที่แนบมาท้ายระเบียบนี้
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๒. กรณีแบบพิมพ์เกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างทางที่ท�ำการขนส่งหรือสูญหายด้วยสาเหตุ
อืน่ ใด หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการช�ำรุดเสียหายด้วยสาเหตุอนื่ ใดจนไม่อาจใช้การได้ ให้ดำ� เนินการ
ดังนี้
๒.๑ กรณีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึน้ ให้สถานศึกษาผูท้ ำ� ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย
รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบโดยด่วน
๒.๒ กรณีผพู้ มิ พ์เป็นผูท้ ำ� ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย หรือมีความจ�ำเป็นต้องยกเลิกแบบ
พิมพ์ ให้รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบโดยด่วน
๒.๓ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำ� การสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ฉบับ
ที่เสียหายหรือสูญหาย พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับนั้น
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร
พ.ศ. ๒๕๕๒
…………………………………..
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมี
มติให้ออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ.
๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย หรือผู้ที่รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ปพ.๒”
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้แก่นกั เรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป
หากสถานศึกษาประสงค์จะออกประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำ� เร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้จัดขึ้น ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกประกาศนียบัตรเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ทุกระดับทุกประเภท
ที่ออกให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามข้อ ๔ ของระเบียบนี้
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ข้อ ๖ ในกรณีที่สถานศึกษาแห่งใดต้องเลิกจัดการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เก็บรักษาหลักฐานของสถานศึกษานัน้ ไว้ และให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
ในประกาศนียบัตรดังกล่าว
ข้อ ๗ ในกรณีที่ประกาศนียบัตรช�ำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ให้ผู้มีอ�ำนาจลงนามในประกาศนียบัตร
ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี เป็นผูอ้ อกใบแทนประกาศนียบัตร และเก็บค่าธรรมเนียมใบแทนประกาศนียบัตร
ไม่เกินฉบับละ ๕๐ บาท
ในกรณีที่ขอรับใบแทนประกาศนียบัตรเมื่อพ้นก�ำหนด ๑๐ ปีนับแต่วันออกประกาศนียบัตร ให้เก็บค่า
ธรรมเนียมไม่เกินฉบับละ ๑๐๐ บาท
ให้ผยู้ นื่ ค�ำร้องขอรับใบแทนประกาศนียบัตรยืน่ ค�ำขอตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยระเบียบนี้ โดยยืน่ ต่อสถาน
ศึกษาที่ผู้ยื่นค�ำร้องจบการศึกษา
ข้อ ๘ ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อจัดท�ำรายงานการออกประกาศนียบัตร
ให้นายทะเบียนจัดท�ำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรตามแบบและวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยระเบียบ
นี้ โดยจัดท�ำเป็น ๒ ชุด เก็บไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และอีก ๑ ชุดจัดส่งไปเก็บรักษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๙ สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้แบบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบใบแทนประกาศนียบัตร
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเป็นผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์ขึ้น
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมแบบประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตร ให้จัดท�ำโดย
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๑๐ สถานศึกษาทุกแห่งต้องกรอกข้อความในประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และใบแทนประกาศนียบัตร
ตามค�ำอธิบายที่ก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมีศักดิ์และสิทธิเหมือนกับ
ได้ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
           (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ค�ำอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และใบแทนประกาศนียบัตร
๑. การกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
การกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีด�ำให้ชัดเจน ห้ามใช้
ปากกาลูกลื่น ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ประกาศนียบัตร
ทุกฉบับจะต้องไม่มีรอยขูด ฆ่า ขีด ลบ แก้ หรือตกเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน
การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง โดยการกรอกประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้
๑.๑ เลขที่ ……ให้กรอกเลขที่ล�ำดับของประกาศนียบัตรที่ออกให้นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา
โดยนายทะเบียนของสถานศึกษาเป็นผู้ออก และให้เขียนเฉพาะล�ำดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไม่ต้องลง
ปี พ.ศ. ก�ำกับ
๑.๒ วิทยาลัย………ให้กรอกชื่อวิทยาลัยที่อนุมัติให้นักเรียนจบการศึกษา
๑.๓ อ�ำเภอ/เขต……..จังหวัด……….ให้กรอกชื่ออ�ำเภอ/เขต และจังหวัด ที่ตั้งของวิทยาลัย
๑.๔ ชื่อ-ชื่อสกุล, ค�ำน�ำหน้าชื่อ เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาง นางสาว ยศ เช่น ร้อยต�ำรวจตรีหญิง
ร้อยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เช่น หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า ให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ ส�ำหรับ
ค�ำน�ำหน้าชื่อและฐานันดรศักดิ์ ให้เขียนติดกันไปกับชื่อหรือพระนาม ส่วนยศกับชื่อ หรือยศกับฐานันดรศักดิ์
ให้เว้นระยะห่างพองาม ชือ่ กับชือ่ สกุล ให้เว้นระยะพอสมควร นามสกุลทีม่ คี ำ� ต่อท้าย เช่น “ณ อยุธยา, ณ สกลนคร”
ให้เว้นระยะระหว่าง “ณ” กับค�ำต่อท้ายและไม่ต้องใช้ “ฯ” (ไปยาลน้อย)
๑.๕ เกิดวันที…่ ……..เดือน………….พ.ศ………..ให้กรอกเลขวันที่ ชือ่ เดือน และเลขปี พ.ศ. ทีน่ กั เรียน
เกิด โดยเขียนให้เต็ม
๑.๖ ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร…………..ให้ใส่ชื่อเต็มของหลักสูตรที่นักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
๑.๗ เมือ่ วันที…่ ……เดือน……………พ.ศ……….ให้กรอกเลขวันที่ ชือ่ เดือน และเลขปี พ.ศ. ทีน่ กั เรียน
ได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตร ตามที่ระบุในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๑.๘ การลงลายมือชื่อ ให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษา ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งขณะที่นักเรียนส�ำเร็จการศึกษา เป็นผู้ลงนาม
๑.๙ ให้ประทับตราของสถานศึกษาบนลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษา โดยใช้สีแดง
๑.๑๐ ให้ผู้มีหน้าที่จัดท�ำประกาศนียบัตรและผู้รับประกาศนียบัตร ลงนามด้านหลังของแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตร
๒. การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร
การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีด�ำให้ชัดเจน ห้ามใช้
ปากกาลูกลื่น ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ประกาศนียบัตร
ทุกฉบับจะต้องไม่มีรอยขูด ฆ่า ขีด ลบ แก้ หรือตกเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน
การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง โดยการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ให้กรอกดังนี้
๒.๑ วิทยาลัย………ให้กรอกชื่อวิทยาลัยที่อนุมัติให้นักเรียนจบการศึกษา
๒.๒ อ�ำเภอ/เขต…………จังหวัด…………ให้กรอกชื่ออ�ำเภอ/เขต และจังหวัด ที่ตั้งของวิทยาลัย
๒.๓ เอกสารนี้ ใ ห้ ไว้ เ พื่ อ แสดงว่ า …………ให้ ก รอกชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล ของนั ก เรี ย นที่ ข อรั บ ใบแทน
ประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อ-ชื่อสกุล ในการกรอกประกาศนียบัตร
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๒.๔ เกิดวันที…่ …….เดือน…………พ.ศ………..ให้กรอกเลขวันที่ ชือ่ เดือน และเลขปี พ.ศ. ทีน่ กั เรียน
เกิด โดยเขียนให้เต็ม
๒.๕ ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร……………ให้ใส่ชื่อเต็มของหลักสูตรที่นักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
๒.๖ เมื่อวันที่………เดือน…………พ.ศ………..ให้กรอกเลขวันที่
ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. ที่นักเรียนได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตร ตามที่ระบุในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๒.๗ ได้รับประกาศนียบัตรเลขที่………..ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่นักเรียนเคยได้รับไปแล้ว
ตามที่กรอกไว้ในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๒.๘ แต่เนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น…………..ให้กรอก “เกิดช�ำรุด” ในกรณีที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมช�ำรุด และกรอก “เกิดการสูญหาย” ในกรณีที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย
๒.๙ วันที่………..เดือน…………พ.ศ………..ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. ที่หัวหน้า
สถานศึกษาลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร
๒.๑๐ ให้หวั หน้าสถานศึกษาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในระหว่างทีอ่ อกใบแทนประกาศนียบัตร เป็นผูล้ งนาม
และประทับตราของสถานศึกษาบนลายมือชื่อ โดยใช้สีแดง
๒.๑๑ ให้นายทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเป็นผู้ลงนาม
๒.๑๒ ให้ผู้มีหน้าที่จัดท�ำใบแทนประกาศนียบัตรและผู้รับใบแทนประกาศนียบัตร ลงนามด้านหลัง
ของแบบพิมพ์ใบแทนประกาศนียบัตร
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แบบค�ำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร
										เขียนที่………………….
วันที.่ .....…เดือน….....….พ.ศ………..
เรื่อง……………………………..........................................................…..
เรียน…………………….......................................................…………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ลงวันที่………………….
ประกาศนียบัตรฉบับที่ช�ำรุด
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)………............................................……..
………………………….........................................................................………เลขประจ�ำตัว….…..............................………..
ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร………………............................................................................................………………………..
สาขา…………………….................................................................………….ปีการศึกษา………................................……..
มีความประสงค์จะขอใบแทนประกาศนียบัตรเนื่องจาก
ประกาศนียบัตรสูญหาย และได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจแล้ว
ประกาศนียบัตรช�ำรุด และได้แนบประกาศนียบัตรที่ช�ำรุดมาพร้อมนี้
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
โดยข้าพเจ้าจะมาขอรับใบแทนประกาศนียบัตรในวันที่…….......……เดือน…………................………พ.ศ…..................

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….............................………..……..ผู้ยื่นค�ำขอ
                 (………........................................………..)

128

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตร………………………………………………....................................................................................................……….
ปีการศึกษา…….................................................…………..สถานศึกษา………….......................................…………………
ต�ำบล/แขวง………..........................…….อ�ำเภอ/เขต……....................................………..จังหวัด……....................………
ล�ำดับที่

เลขที่
ประกาศนียบัตร

วัน เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล

วันอนุมัติการ
จบหลักสูตร

หมายเหตุ

สรุปจ�ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ชาย

หญิง

เอกสารชุดนี้มีจ�ำนวน…......................….…แผ่น

รวม

…………………………...............…………………………
(………………...........................................………..)
นายทะเบียน

………………….................................…..... ผู้กรอก
……................................…………………... ผู้ทาน
……….……………..................................... ผู้ตรวจ
....................………………....…
(………………….......................)
           หัวหน้าสถานศึกษา
วันที่…...…....…เดือน....……….............….พ.ศ...………..
129

แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตร………………………………………………....................................................................................................……….
ปีการศึกษา…….................................................…………............................................................................................
ล�ำดับที่

เลขที่
ประกาศนียบัตร

………………….................................….....
……................................…………………...
………………….................................….....

วัน เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล

ผู้กรอก
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

วันอนุมัติการ
จบหลักสูตร

หมายเหตุ

…………………………...............…………………………
(………………...........................................………..)
นายทะเบียน
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ใบแทนประกาศนียบัตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒธรรม
สถานศึกษา……………………………………...........................................................................................……………………...
อ�ำเภอ/เขต………………................................................………จังหวัด………………......................................……………….
เอกสารส�ำคุญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
………………………………………....................................................................................................……………………….......
เกิดวันที่…………….....................................…..เดือน……….............………………พ.ศ………….....................................…..
เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร………………………….............................................................................…………………...
เมื่อวันที่…………….....................................….เดือน…….........................………………….พ.ศ….........................…………..
และได้รบั ประกาศนียบัตรเลขที…่ …………………….....................................................................................…….ไปแล้ว
แต่เนือ่ งจากประกาศนียบัตรฉบับนัน้ ……………….…….........................................................................……………………
……………………………………………......................................................................................................……………………...
		
จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เป็นส�ำคัญ
					
วันที.่ ........……เดือน….….......…….พ.ศ….….….
…………....................................…………………
(…………….................................………………)
    
     หัวหน้าสถานศึกษา
………………………….................................…………
   นายทะเบียน
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หน้าหลังใบแทนประกาศนียบัตร

…………………….....................................….. ผู้เขียน
………………….............................………
…………………….....................................….. ผู้ทาน
(………………….....................................…….)
……………….......................................……… ผู้ตรวจ                           ผู้รับใบแทนประกาศนียบัตร
                                วันที่................เดือน…..................……….พ.ศ……......

132

ปพ.๒
เลขที่…...........……
ประกาศนียบัตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาลัย..................................................…………………………………..
อ�ำเภอ/เขต………...................................……..จังหวัด………………......................…………
ขอมอบประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้ เพื่อแสดงว่า
……………………..................................................................………………………………………..
เกิดวันที่.....................………เดือน……….…..................………..พ.ศ……….........…..
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
…………………………………………….................................................................………..……….
เมื่อวันที่…......................………เดือน………....................………พ.ศ………...........……
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
…………………............................……..
หัวหน้าสถานศึกษา

หน้าหลังใบประกาศนียบัตร

…………………............................……..
(…………………...........................……..)
นายทะเบียน

………………….................................….....
……................................…………………...
………………….................................….....

ผู้เขียน
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ
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…………………............................……..
(…………………...........................……..)
ผู้รับใบประกาศนียบัตร
วันที่....……เดือน.........…..…พ.ศ………

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
…………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย หรือผู้ที่รักษา
การแทน ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา” หมายความว่า เอกสารรายงานผลการส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียนที่
จบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ ปพ.๓ ”
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาจัดท�ำรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดท�ำ
ตามข้อ ๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๖ สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้แบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหลักสูตรตามแบบทีก่ ำ� หนด
ไว้ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเป็นผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์ขึ้น
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
รายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหลักสูตร
ข้อ ๘ สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามค�ำอธิบายทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ย
ระเบียบนี้
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ข้อ ๙ สถานศึกษาต้องจัดท�ำรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นต้นฉบับ ๑ ฉบับ และคู่ฉบับอีก
๑ ฉบับ โดยให้สถานศึกษาส่งต้นฉบับไปเก็บรักษาไว้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่ฉบับ ๑ ฉบับให้เก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษา
กรณีที่ข้อมูลในรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่เก็บรักษาไว้ใน ๒ หน่วยงาน ไม่ตรงกัน ให้ถือเอา
ต้นฉบับรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่เก็บรักษาไว้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
            (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
         นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ค�ำอธิบายวิธีการจัดท�ำและการกรอกแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(ปพ.๓)
๑. การจัดท�ำแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี าร ดังต่อไปนี้
๑.๑ แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดท�ำรายงาน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และเอกสารส�ำคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราวๆ ไป
๑.๓ คณะกรรมการในข้อ ๑.๒ ต้องด�ำเนินการกรอกแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
ตามค�ำชี้แจงในข้อ ๒. ให้ถูกต้อง
๑.๔ เมื่อจัดท�ำรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการทุกคน
และนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่ก�ำหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร
๒. การกรอกรายงานในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษาหนึ่งแผ่นมี ๒ หน้า
๒.๒ “หน้า……...” ให้กรอกเลขล�ำดับจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของจ�ำนวนหน้าของแบบรายงาน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่กรอกรายชื่อนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละครั้งที่อนุมัติ
๒.๓ “ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที…่ …..ปีการศึกษา……….” ให้กรอกภาคเรียนโดยระบุวา่ เป็นภาค
เรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หรือภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ให้กรอก ปี พ.ศ. ของปีการศึกษา
๒.๔ “วิทยาลัย………..ต�ำบล/แขวง………..อ�ำเภอ/เขต………… จังหวัด…………..”
ให้กรอกชื่อวิทยาลัยและสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
๒.๕ “ล�ำดับที่……….” ให้กรอกเลขล�ำดับของผู้ส�ำเร็จการศึกษาคนแรกถึงคนสุดท้าย
๒.๖ “เลขประจ�ำตัวนักเรียน………..” ให้เรียงล�ำดับเลขที่จากน้อยไปหามากตามเลขที่ในทะเบียน
นักเรียน
๒.๗ “เลขประจ�ำตัวประชาชน………….” ให้กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของนักเรียน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
๒.๘ “ปพ.๑:๓ และ ปพ.๑:๔ ชุดที่………เลขที่……….” ที่ออกให้นักเรียนแต่ละคน ต้องกรอกลงใน
แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ให้ถูกต้องตรงกัน
๒.๙ “เลขทีป่ ระกาศนียบัตร………….” ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชดั เจน (ในการอนุมตั กิ ารจบการศึกษา
แต่ละครั้งให้ขึ้นเลขที่ ๑ ใหม่ทุกครั้ง)
๒.๑๐ “ชื่อ – ชื่อสกุล” ของนักเรียน และบิดา มารดา ต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจน หากมีการเขียน
หรือพิมพ์ชอื่ -ชือ่ สถุลและวัน เดือน ปีเกิด ผิดพลาด ให้แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อความทีเ่ ขียนหรือพิมพ์ผดิ และเขียนใหม่ดว้ ย
หมึกสีแดง พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย ส�ำหรับ ค�ำน�ำหน้านาม ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
ยศ ให้เขียนหรือพิมพ์เต็ม
๒.๑๑ “วัน เดือน ปีเกิด” ให้กรอกให้ชัดเจนดังตัวอย่าง เช่น “ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗”
๒.๑๒ “จ�ำนวนน�ำ้ หนัก/หน่วยกิต สาระการเรียนรูท้ เี่ รียน/ทีไ่ ด้ และผลการเรียนเฉลีย่ ” ให้กรอกผล
การเรียนทีเ่ รียนและทีไ่ ด้ในแต่ละช่องให้ชดั เจนตรงตามสรุปผลการเรียนทีป่ รากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
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๒.๑๓ “จ�ำนวนน�ำ้ หนักกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีป่ ฏิบตั /ิ ทีไ่ ด้” ให้กรอกจ�ำนวนน�ำ้ หนักกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนรวมทีม่ นี กั เรียนปฏิบตั ติ ลอดหลักสูตร และจ�ำนวนน�ำ้ หนักกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนรวม ทีน่ กั เรียนได้ผา่ นในการ
ประเมินตลอดหลักสูตร
๒.๑๔ “ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน” ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน ซึ่งนักเรียนได้รับในการตัดสิน เมื่อจบหลักสูตร
๒.๑๕ “ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์” ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ซึ่งนักเรียนได้รับในการตัดสิน เมื่อจบหลักสูตร
๒.๑๖ “หมายเหตุ” ให้ใช้สำ� หรับบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับการรายงาน
ผลการเรียนของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ เช่น ถ้ามีการเปลีย่ นชือ่ ชือ่ สกุล ให้เขียนระบุชอื่ เดิม นามสกุลเดิม
ไว้ในช่องหมายเหตุด้วย
๒.๑๗ “จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา” ใช้ส�ำหรับสรุปผลจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แต่ละครั้ง
๒.๑๘ ให้ลงชื่อ “ผู้กรอก ผู้ทาน ผู้ตรวจ” ทุกแผ่น
๒.๑๙ “ลายมือชื่อ ชื่อ ต�ำแหน่ง วัน เดือน ปี ผู้อนุมัติการจบหลักสูตร” ให้หัวหน้าสถานศึกษาผู้มี
อ�ำนาจอนุมตั กิ ารจบหลักสูตรเป็นผูล้ งนามพร้อมทัง้ ลงวัน เดือน ปี ทีอ่ นุมตั ดิ ว้ ย การลงนามอนุมตั ใิ ห้ลงนามทุกแผ่น
ในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๒.๒๐ ด้านหลังของแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใช้สำ� หรับกรอกรายการต่อจากหน้าแรก
ซึ่งมีวิธีการกรอกเช่นเดียวกัน
๒.๒๑ การกรอกรายการต่างๆ ในแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้พมิ พ์หรือเขียนด้วยหมึก
สีด�ำ  (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น) ตัวเลขที่กรอกทุกแผ่นให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได้ แต่ขอให้ใช้อย่างดียวกันตลอด
ทุกแผ่น
๒.๒๒ ให้ ขี ด เส้ น ด้ ว ยหมึ ก สี แ ดงยาวตลอดแนวนอนใต้ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาคนสุ ด ท้ า ย และให้
นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองใต้เส้นนี้ด้วย
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ล�ำดับ
ที่

ปพ. ๓ : ๓
หน้า..........

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย
จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้

ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………….............…………….ปีการศึกษา……………………................…………….
วิทยาลัย………….............................………………….ต�ำบล/แขวง……………...............………..…....อ�ำเภอ/เขต………..............…………………จังหวัด…………............................…..

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

139

....................................................................
(...................................................................)

ชาย

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา

................................................................... ผู้ตรวจ
(...................................................................)
                     นายทะเบียน

................................................................... ผู้กรอก
................................................................... ผู้ทาน

หญิง

รวม

หัวหน้าสถานศึกษา
วันที…่ ....…..เดือน……………พ.ศ………….

อนุมัติการจบหลักสูตร

ปพ. ๓ : ๓
หน้า..........
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ล�ำดับ
ที่

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………………………………………………..ปีการศึกษา………………………………………
จ�ำนวน
น�้ำหนัก สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้
ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

ปพ. ๓ : ๓
หน้า..........
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ล�ำดับ
ที่

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย
จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้

ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัย..........................................................................................................
ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………….............…………….ปีการศึกษา……………………................…………….
วิทยาลัย………….............................………………….ต�ำบล/แขวง……………...............………..…....อ�ำเภอ/เขต………..............…………………จังหวัด…………............................…..

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ปพ. ๓ : ๔
หน้า..........
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....................................................................
(...................................................................)

ชาย

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา

................................................................... ผู้ตรวจ
(...................................................................)
                     นายทะเบียน

................................................................... ผู้กรอก
................................................................... ผู้ทาน

หญิง

รวม

หัวหน้าสถานศึกษา
วันที…่ ....…..เดือน……………พ.ศ………….

อนุมัติการจบหลักสูตร

ปพ. ๓ : ๔
หน้า..........
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ล�ำดับ
ที่

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………………………………………………..ปีการศึกษา………………………………………
จ�ำนวน
น�้ำหนัก สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้
ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

ปพ. ๓ : ๔
หน้า..........

ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง หลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
................................................................................
อนุสนธิพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ ก�ำหนดให้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจยั และให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ท�ำนุ
บ�ำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
เพือ่ ให้การจัดการการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๖๐ เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัย
ช่างศิลป
     ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง ก�ำหนดเขตการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
................................................................................
ด้วยเป็นการสมควรก�ำหนดเขตการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นการให้บริการการศึกษา
และการจัดตั้งวิทยาเขต
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ
ให้ก�ำหนดเขตการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไว้ดังต่อไปนี้
เขตการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มี ๗ เขตการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) เขตการศึกษาภาคกลาง ให้บริการการศึกษาในพื้นที่ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี
และกรุงเทพมหานคร เว้นแต่ เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ
(๒) เขตการศึกษาภาคกลางตอนบน ให้บริการการศึกษาในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ก�ำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี
(๓) เขตการศึกษาภาคตะวันออก ให้บริการการศึกษาในพื้นที่ ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และให้รวมถึง
จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครเฉพาะเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง
และเขตประเวศ ด้วย
(๔) เขตการศึกษาภาคตะวันตก ให้บริการการศึกษาในพื้นที่ ๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และให้รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
(๕) เขตการศึกษาภาคเหนือ ให้บริการการศึกษาในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำปาง จังหวัดล�ำพูน จังหวัด
อุตรดิตถ์ และให้รวมถึงจังหวัดสุโขทัยด้วย
(๖) เขตการศึกษาภาคใต้ ให้บริการการศึกษาในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา
(๗) เขตการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการการศึกษาในพืน้ ที่ ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของ
สถาบัน ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะในสั ง กั ด สถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของสถาบันหรือทรัพย์สินที่สถาบันได้รับนอกเหนือ
จากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้แผ่นดิน
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ�ำนวนเงินอย่างสูงทีส่ ภาสถาบันอนุญาตให้จา่ ยหรือก่อหนีผ้ กู พัน
ได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี
ถัดไป และให้เรียกชื่อปีงบประมาณตามปี พ.ศ. ถัดไป
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการคลัง และด้านงบประมาณ ด้านละหนึ่งคน ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ (๓) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสองปี และกรรมการ
ดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
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ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ�ำปีตอ่
สภาสถาบัน
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินรายได้ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
(๓) ควบคุม ดูแลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้งบประมาณเงินรายได้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
(๔) ท�ำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจวางหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการรับ การเบิกจ่าย และการบริหารงานตามข้อบังคับนีใ้ ห้คณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้เป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ประเภทและที่มาของเงินรายได้
………………………………………………
ข้อ ๘ ประเภทเงินรายได้ประกอบด้วย
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
(๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
(๔) เงินรับฝาก
(๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก
(๖) เงินอุดหนุนจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
(๗) เงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา
(๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
(๙) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
(๑๐) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ
ข้อ ๙ ที่มาของเงินรายได้ประเภทต่างๆ ตามข้อ ๘ ประกอบด้วย
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ เงินค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุงสถาบัน ค่าชดเชยหรือค่าปรับ
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สถาบันเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบัน
(๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ได้แก่ รายได้ที่สถาบัน
ได้จากการปกครองดูแลและใช้ประโยชน์จากทีร่ าชพัสดุ รายได้จากการจัดการทรัพย์สนิ และรายได้อย่างอืน่ ทีไ่ ด้จาก
การด�ำเนินกิจการของสถาบัน
(๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ได้แก่ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถาบันเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
(๔) เงินรับฝาก ได้แก่ เงินที่สถาบันหรือส่วนราชการรับฝากไว้โดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา
ที่จะต้องจ่ายหรือคืนเจ้าของตามเงื่อนไข และเงื่อนเวลานั้น
(๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก ได้แก่ เงินที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในการวิจัย
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(๖) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่น ได้แก่ เงินที่ได้รับจากราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือจากแหล่งทุนอื่นตามระเบียบการใช้จ่ายหรือหน่วยงานเจ้าของเงินก�ำหนด
(๗) เงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา ได้แก่ เงินทีเ่ รียกเก็บตามระเบียบ
สถาบันเป็นค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา
(๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ได้แก่ เงินทีส่ ว่ นราชการได้รบั จากการจัดฝึกอบรม
การจัดสัมมนา การวิจัย การแสดง การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการอื่นๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการดังกล่าว
(๙) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ เงินที่จัดไว้เพื่อเป็นทุนในการด�ำเนินกิจการ
เงินรายได้จากการด�ำเนินการ และดอกผลที่ได้จากเงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีปัญหาว่าเงินหรือทรัพย์สินใดเป็นรายได้หรือไม่ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัย
หมวด ๒
การใช้เงินรายได้
………………………………………………
ข้อ ๑๑ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๗) และ (๑๐) ให้ใช้กรณี ต่อไปนี้
(ก) ใช้เพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคณาจารย์
ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
(ข) ใช้ในเรื่องอื่นๆ ที่อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
(๒) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ใช้ในกรณี ต่อไปนี้
(ก) เงินทุนการศึกษา ให้ใช้ในการให้ทุนนักเรียนและนักศึกษาตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนด
(ข) เงินกองทุน ให้ใช้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(ค) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ใช้ได้ตามที่ผู้บริจาคก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้บริจาค
มิได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ก็ให้ใช้เพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะโดยให้ส่วนราชการนั้นเป็นผู้ก�ำหนดวัตถุประสงค์
และเงื่อนไขในการใช้
(๓) เงินรับฝากตามข้อ ๙ (๔) ให้จ่ายตามเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาที่ต้องจ่าย หรือจ่ายคืนเจ้าของ
(๔) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(๕) เงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(๖) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(๗) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
หมวด ๓
การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได้
………………………………………………
ข้อ ๑๒ เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน�ำส่งมิได้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๑๓ การรับเงินรายได้ของสถาบันหรือส่วนราชการในสถาบันจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่สถาบันก�ำหนด โดยมีเล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงินเรียง
ล�ำดับไว้ทุกฉบับและมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินของสถาบันเพื่อสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๑๔ ส่วนราชการของสถาบันแต่ละแห่ง มีอำ� นาจเก็บรักษาเงินสดไว้ภายในทีท่ ำ� การไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
บาท แต่ถ้ามีวงเงินสดเกินกว่าที่ก�ำหนดก็ให้น�ำส่งสถาบันอย่างช้าในวันท�ำการถัดไป
ข้อ ๑๕ ให้ส�ำนักงานอธิการบดีมีอ�ำนาจเก็บรักษาเงินสดไว้ภายในที่ท�ำการได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
แต่ถ้ามีวงเงินสดเกินกว่าที่ก�ำหนดดังกล่าวก็ให้น�ำฝากธนาคารในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันท�ำการถัดไป
ข้อ ๑๖ การรับเงินภายหลังการปิดบัญชีในทุกสิ้นวันท�ำการหรือในวันหยุดราชการ
ให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่เก็บรักษาเงินซึ่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง เก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงแข็งแรง
และให้บนั ทึกในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันท�ำการถัดไป ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้ก�ำหนด
ข้อ ๑๗ สถาบันอาจน�ำเงินรายได้ไปหาประโยชน์ได้กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ หรือประเภทออมทรัพย์ ไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อตั๋วเงินคลัง
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล
(๖) จัดหาผลประโยชน์ในกิจการอื่นใดโดยได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๔
การจัดท�ำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
………………………………………………
ข้อ ๑๘ การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๗) และ (๑๐) ให้จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ�ำปี
ข้อ ๑๙ ให้ส่วนราชการของสถาบัน จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปี โดยจัดท�ำค�ำขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ส่งส�ำนักงานอธิการบดีเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้แล้วน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ
ข้อ ๒๐ การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีของส่วนราชการ ให้จัดท�ำในรูปแผนงาน
หน่วยงาน กองทุน และแยกหมวดเงินรายจ่ายตามที่สถาบันก�ำหนด
การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีได้ โดยให้น�ำ
ข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีมีความจ�ำเป็นโดยเร่งด่วน หัวหน้าส่วนราชการมีอ�ำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการยืมเงินรายได้สะสม
ไปตัง้ งบประมาณได้ โดยให้เจ้าของเงินรายได้ตงั้ งบประมาณชดใช้เงินยืมนัน้ เมือ่ ตัง้ งบประมาณคราวต่อๆ ไปจนกว่า
จะชดใช้หมด
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปี ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ด�ำเนินการได้ และรายงานให้สภาสถาบันทราบ
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ข้อ ๒๑ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีใด ถ้าไม่สามารถขออนุมัติสภาสถาบันได้ก่อนวัน
เริ่มปีงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งให้ส่วนราชการต่างๆ ด�ำเนินการตามร่างเอกสารงบประมาณไปพลางก่อนได้
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่เคยได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อ ๒๒ การก่อหนี้ผูกพันรายการใดที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และไม่อาจเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนออธิการบดีอนุมัติกันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพัน
รายการนั้น
กรณีที่ยื่นหลักฐานเบิกเงินทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ ให้ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณ
เงินรายได้ของปีนั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในปี
งบประมาณนัน้ แต่ถา้ มีเหตุผลและความจ�ำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๒๔ การโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย หรือการเปลีย่ นแปลงรายการใดในหมวดรายจ่าย ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะกระท�ำมิได้เว้นแต่อธิการบดีจะพิจารณาอนุมัติและรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แล้ว หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้
ตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จ�ำเป็นที่ต้อง
เบิกจ่าย ถ้างบประมาณคงเหลืออยู่ ก็ให้โอนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของสถาบัน
หมวด ๕
การสั่งจ่ายและเบิกจ่าย
………………………………………………
ข้อ ๒๖ อธิการบดีมีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันจากเงินตามข้อ ๘ และอาจ
มอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู่จ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้ แต่วงเงินที่จะมอบหมายนั้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๒๗ อธิการบดีมอี ำ� นาจสัง่ จ่ายเงินรายได้ของสถาบันเป็นเงินทดรองราชการได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ก�ำหนด
ข้อ ๒๘ ส่วนราชการใดมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ให้สามารถขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้เพือ่ ให้เป็นเงินทดรองจ่ายตามความจ�ำเป็นไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้าน
บาทถ้วน)
ให้ส่วนราชการดังกล่าวน�ำเงินตามวรรคหนึ่งฝากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงหรือฝากส�ำนักงาน
อธิการบดี
ข้อ ๒๙ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุนนั้ ให้ปฏิบตั ติ ามวิธที กี่ ำ� หนดในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรายได้ให้จ่ายตามระเบียบของสถาบัน หากสถาบันมิได้ก�ำหนดระเบียบเป็นการ
เฉพาะในเรื่องใด และสถาบันเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้ออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายตามเหตุผลและความจ�ำเป็น แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ข้อ ๓๑ การเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีใด ให้ขอเบิกได้จนถึงวันท�ำการสุดท้ายของปีงบประมาณ
นั้น เว้นแต่ในกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
กันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันนั้นได้
150

ข้อ ๓๒ การเบิกจ่ายเงินรายได้ในกรณีใดที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม
หมวด ๖
การท�ำบัญชีและรายงานการเงิน
………………………………………………
ข้อ ๓๓ การรับจ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๘ ให้สำ� นักงานอธิการบดีและส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำบัญชี
รับจ่ายแยกประเภทตามที่สถาบันก�ำหนด
หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อ ๓๔ ให้ส�ำนักงานอธิการบดี และส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำเดือน
เสนออธิการบดีภายในเดือนถัดไป
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส�ำนักงานอธิการบดีจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีเสนออธิการบดีภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๗
การตรวจสอบบัญชี
………………………………………………
ข้อ ๓๕ ให้มีการตรวจสอบบัญชี หลักฐานและเอกสารการเงินและทรัพย์สินทุกประเภทของสถาบัน
โดยผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอย่างสม�่ำเสมอและอาจจัดให้มีผู้ตราวจสอบบัญชีจากภายนอกได้ตามที่
สภาสถาบันก�ำหนด
ข้อ ๓๖ ให้ผตู้ รวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบรายงานการเงินรวมประจ�ำปี ทีส่ ำ� นักงานอธิการบดีเสนอ
อธิการบดีตามข้อ ๓๔ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้อธิการบดีน�ำเสนอ
สภาสถาบันโดยผ่านคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
บทเฉพาะกาล
………………………………………………
ข้อ ๓๗ ในระยะเริม่ แรกให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ดำ� เนินการปรับเปลีย่ นระบบบริหารเงินรายได้
ของสถาบันซึง่ ใช้บงั คับอยูก่ อ่ นข้อบังคับนีใ้ ช้บงั คับมาเป็นระบบบริหารเงินรายได้ตามข้อบังคับนีภ้ ายในปีงบประมาณ
ถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
            (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
          นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยรายได้และการบริหารรายได้
ของสถาบัน ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
		
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้
ของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
		
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๘ ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหาร
รายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนราชการใดที่มีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้สามารถขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เพือ่ ใช้เป็นเงินทดรองจ่ายตามความจ�ำเป็นได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท)
ให้สว่ นราชการดังกล่าว น�ำเงินตามวรรคหนึง่ ฝากธนาคารพาณิชย์ทอี่ ยูใ่ กล้เคียง หรือฝากส�ำนักงาน
อธิการบดี
						
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
       นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๖) สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ว ่ า ด้ ว ยเงิ น รายได้ จ ากการบริ ก าร
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
ข้อ ๔ ให้การบริการทางวิชาการดังต่อไปนี้เป็นเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากส่วนราชการตามระเบียบนี้
(๑)  การแสดงหรือการบรรเลง
(๒)  การจัดนิทรรศการ
(๓)  การออกแบบ หรือการจัดท�ำศิลปกรรม
(๔)  การวิจัยซึ่งกระท�ำในนามส่วนราชการ
(๕)  การจัดฝึกอบรม หรือการสัมมนา
(๖)  การให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ การส�ำรวจความคิดเห็นหรือการท�ำประชาพิจารณ์
(๗)  การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
(๘)  การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามที่แต่ละส่วนราชการ
ก�ำหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๖ เงินรายได้ตามข้อ ๔ ให้ส่วนราชการน�ำส่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ชื่อบัญชี “เงินรายได้การ
บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของ (..........................)” จ�ำนวนร้อยละ ๕ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ ๙๕ ให้นำ� เข้าบัญชีเงินรายได้การบริการทางวิชาการของส่วนราชการนัน้ ชือ่ บัญชี “เงินรายได้การบริการทาง
วิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของส่วนราชการ”
ข้อ ๗ เงินรายได้ของส่วนราชการทีไ่ ด้รบั ตามระเบียบนี้ ซึง่ เป็นเงินนอกงบประมาณและให้นำ� ไปใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ ส่วนที่เหลือให้น�ำไปใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจการของส่วนราชการนั้น ให้รวมถึง
การน�ำไปใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้
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(๑)  บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล
(๒)  เป็นสวัสดิการและการสงเคราะห์
(๓)  ใช้เป็นสวัสดิการส�ำหรับผูส้ ง่ เสริมสนับสนุนเป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าของทีร่ ะลึก หรือค่าใช้จา่ ย
อื่นที่มีลักษณะดังกล่าว
ข้อ ๘ ให้สว่ นราชการจัดท�ำรายงานการรับและการใช้จา่ ยเงินรายได้ประจ�ำปี ต่อคณะกรรมการประจ�ำ
ส่วนราชการนัน้ และรายงานสถานะของเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพือ่ ทราบ
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ ๙ ในกรณีทกี่ ารให้บริการทางวิชาการเป็นการให้ความอนุเคราะห์หรือความร่วมมือแบบให้เปล่าแก่
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ทราบ
ข้อ ๑๐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและผู้แสดงให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อัตราค่าตอบแทนส�ำหรับผู้แสดงและผู้ปฏิบัติงาน
รายการ
๑. ผู้แสดงและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ค่าตอบแทนรอบละ / คนละ
๒. ผู้แสดงซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับค่า
ตอบแทน รอบละ / คนละ
๓. ผู้แสดงและผู้ปฏิบัติงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากร นักเรียน
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับค่าตอบแทน รอบละ / คนละ
๔. ศิลปินเกียรติยศ ได้รับค่าตอบแทน คนละ
๕. คนงานภายนอกได้รับค่าตอบแทน คนละ
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน ๕๐๐
๒๐๐ - ๕๐๐
ไม่เกิน ๕๐๐
ไม่เกิน ๓,๐๐๐
ไม่เกิน ๓๐๐

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ฉะนั้น อาศัย
อ�ำนาจตามความ ในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๖) สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความตามข้อ ๖ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในระเบียบนี้
“ข้อ ๖ เงินรายได้ตามข้อ ๔ ให้ส่วนราชการน�ำส่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ชื่อบัญชี “เงินรายได้การ
บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” จ�ำนวนร้อยละ ๕ ก่อนหักค่าใช้จา่ ย ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ ๙๕ ให้นำ� เข้าบัญชี
เงินรายได้การบริการทางวิชาการของส่วนราชการนั้นชื่อบัญชี “เงินรายได้การบริการทางวิชาการสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ของส่วนราชการ (.......................)”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยเงินรายได้จากการบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในระเบียบนี้
“ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและผู้แสดง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบนี้”
					
              ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                          (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
                       นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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อัตราค่าตอบแทนส�ำหรับผู้แสดงและผู้ปฏิบัติงาน
รายการ
๑.  ผู้แสดงและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ค่าตอบแทนรอบละ / คนละ
๒.   ผู้แสดงซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับค่า
ตอบแทน รอบละ / คนละ
๓. ผู้แสดงและผู้ปฏิบัติงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากร นักเรียน
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับค่าตอบแทน รอบละ / คนละ
๔.  ศิลปินเกียรติยศ ได้รับค่าตอบแทน คนละ
๕.  คนงานภายนอกได้รับค่าตอบแทน คนละ
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน ๕๐๐
ไม่เกิน ๕๐๐
ไม่เกิน ๕๐๐
ไม่เกิน ๓,๐๐๐
ไม่เกิน ๓๐๐

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
		
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
		 ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาชาวไทย ภาคการศึกษาละ
๒๕,๐๐๐ บาท  ประกอบด้วย
- ค่าบ�ำรุงการศึกษา
๕,๐๐๐ บาท  
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
- ค่าลงทะเบียนการศึกษา
๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) นักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคการศึกษาละ๓๕,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย
- ค่าบ�ำรุงการศึกษา
๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
- ค่าลงทะเบียนการศึกษา
๑๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายครั้ง ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา
๕๐๐ บาท
๔.๑.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนดวันละ
๕๐ บาท
(แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่นับวันหยุดราชการ)
๔.๑.๓ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
๕๐ บาท
๔.๑.๔ ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ภาษาไทย ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๕   ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ภาษาอังกฤษ ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๖   ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
๓๐๐ บาท
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๔.๑.๗ ค่าออกเอกสารแปลปริญญาบัตร
หรือหนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๘ ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
๒๕๐ บาท
๔.๑.๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการศึกษาละ
๓๐๐ บาท
๔.๑.๑๐ ค่าคู่มือนักศึกษา เล่มละ
๑๐๐ บาท
๔.๑.๑๑ ค่าคู่มือวิทยานิพนธ์ เล่มละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๑๒ ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา ครั้งละ
๕๐๐ บาท
๔.๑.๑๓ ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องละ
๔,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑๔ ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑๕ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา
๑,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑๖ ค่าปริญญาบัตรพร้อมปก
๕๐๐ บาท
ข้อ ๕ ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาและขอกลับคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้เรียกเก็บใน
ลักษณะเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณีที่เรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียนแล้ว และยังไม่สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
(แผน ก.) หรือยังไม่ได้สอบโครงการภาคนิพนธ์ (แผน ข.) ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๕.๒ กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๕.๓ กรณีทวี่ ทิ ยานิพนธ์ยงั ไม่ได้เผยแพร่ (แผน ก.) หรือยังไม่ได้สง่ ข้อมูลการศึกษาให้โครงการ
ภาคนิพนธ์ (แผน ข.) ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๕.๔ นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๕.๕ ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากพ้นสภาพ เพราะเหตุไม่
ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ครบ ทุกภาคการศึกษาทีห่ ยุดการเรียน
ภาคการศึกษาละ ๑,๕๐๐ บาท
		
ข้อ ๖ ค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาช�ำระภายในเวลาที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ก�ำหนด และเมื่อช�ำระแล้วไม่มีสิทธิขอคืนได้ เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ใน
ภาคการศึกษานั้น
การขอคืนค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้นักศึกษายื่นค�ำร้อง
ขอถอนคืนภายในสามสิบวัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษานัน้ ทัง้ นี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ในกรณีมีความจ�ำเป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บตามข้อ ๔ ให้ขออนุมัติจากอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการตามระเบียบนี้
                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียกเก็บ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา
๕๐๐ บาท
๔.๑.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนดวันละ
๕๐ บาท
(แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่นับวันหยุดราชการ)
๔.๑.๓   ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
๕๐ บาท
๔.๑.๔ ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน
         
ภาษาไทย ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๕   ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน
        
ภาษาอังกฤษ ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๖   ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
๓๐๐ บาท
๔.๑.๗   ค่าออกเอกสารแปลปริญญาบัตร
หรือหนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๘ ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
๒๕๐ บาท
๔.๑.๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการศึกษาละ
๓๐๐ บาท
๔.๑.๑๐ ค่าคู่มือนักศึกษา เล่มละ
๑๐๐ บาท
๔.๑.๑๑ ค่าคู่มือวิทยานิพนธ์ เล่มละ
๒๐๐ บาท
๔.๑.๑๒ ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา ครั้งละ
๕๐๐ บาท
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๔.๑.๑๓ ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระเรื่องละ
๔,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑๔ ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑๕ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา
๑,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑๖ ค่าปริญญาบัตรพร้อมปก
๕๐๐ บาท”
                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
                              นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนในการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหาร
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนในการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ข้าราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการหรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าสอนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง เว้นแต่ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ
ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มได้อีกชั่วโมงละ ๕๔๐ บาท
ข้อ ๕ การเบิกจ่ายค่าสอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ชั่วโมงละ ๕๔๐ บาท
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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บัญชีแนบท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
บัญชีที่ ๑ : อัตราค่าตอบแทนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รายการค่าตอบแทน
วันท�ำการ
วันหยุดราชการ
๑.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก วันละ ๑๐๐ บาท/คน
๒๐๐ บาท/คน
๒.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสอบ
     ๒.๑ ประธานกรรมการ วันละ
๓๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
     ๒.๒ รองประธานกรรมการ วันละ
๒๕๐ บาท
๓๐๐ บาท
     ๒.๓ กรรมการวันละ
๒๐๐ บาท/คน
๒๕๐ บาท/คน
๓.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดท�ำข้อสอบ
     ๓.๑ ประธานกรรมการ
๓๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
     ๓.๒ กรรมการ (ไม่เกิน ๕ คน)
๒๐๐ บาท/คน
๒๕๐ บาท/คน
๔.  ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรการจัดสถานที่สอบ
    ๔.๑ ประธานกรรมการ
๓๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
    ๔.๒ กรรมการ (ไม่เกิน ๕ คน)
๒๐๐ บาท/คน
๒๕๐ บาท/คน
๕.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการการสอบภาคปฏิบัติ
๓๕๐ บาท/คน
๓๐๐ บาท/คน
     ๕.๑ ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการให้คะแนนส�ำหรับการสอบ
ภาคปฏิบัติ
๓๕๐ บาท/คน
     ๕.๒ ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบรรเลง ขับร้องประกอบการ ๓๐๐ บาท/คน
สอบ
๒๕๐ บาท/คน
๒๐๐ บาท/คน
     ๕.๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบปฏิบัติ
๒,๐๐๐ บาท/คน ๒,๐๐๐ บาท/คน
     ๕.๔ ค่าตอบแทนส�ำหรับแบบหุ่นเปลือย/ชั่วโมงละ
          (เศษของชั่วโมงให้ถือเป็น ๑ ชั่วโมง)
๕๐๐ บาท/คน
๕๐๐ บาท/คน
     ๕.๕ ค่าตอบแทนส�ำหรับแบบหุ่นคน/ชั่วโมงละ
          (เศษของชั่วโมงให้ถือเป็น ๑ ชั่วโมง)
๖. ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบและตรวจกระดาษค�ำตอบ
วิชาละ  ๓,๐๐๐ บาท
๗. ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์
วันละ ๓๐๐ บาท/คน
๘. ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มส�ำหรับคณะกรรมการ/
มื้อละ ๒๕ บาท/คน
เจ้าหน้าที่ที่ด�ำเนินการสอบ
๙. ค่าอาหารกลางวันส�ำหรับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
วันละ ๘๐ บาท/คน
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บัญชีแนบท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
บัญชีที่ ๒ : อัตราค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์และค่าวิทยากรประจ�ำรายวิชาที่ศึกษาโดยอิสระ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ค่าตอบแทนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ค่าตอบแทนประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ค่าตอบแทนวิทยากรประจ�ำรายวิชาที่ศึกษาโดยอิสระ
ค่าตรวจสอบการพิมพ์ และรูปแบบวิทยานิพนธ์
เจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการสอบวิทยานิพนธ์
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๑,๕๐๐ บาท/เล่ม
๑,๒๐๐ บาท/เล่ม
๑,๒๐๐ บาท/เล่ม
๑,๐๐๐ บาท/เล่ม
๔,๐๐๐ บาท/เล่ม
๔,๐๐๐ บาท/เล่ม
๑,๕๐๐ บาท/เล่ม
๕,๐๐๐ บาท/เล่ม
๕๐๐
บาท/เล่ม
๓๐๐
บาท/เล่ม
๓๐๐
บาท/เล่ม

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความ ในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ให้เรียกเก็บตามบัญชี ๑ แนบท้ายระเบียบนี้
และส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เรียกเก็บตามบัญชี ๒ แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากทีก่ �ำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอี �ำนาจ
พิจารณาก�ำหนดประเภทและอัตราโดยจัดท�ำเป็นประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แล้วรายงานให้สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการเรียกคืนเงินที่เก็บตามข้อ ๔
หรือ ๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุสมควรเว้นการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยความเห็นชอบสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีอ�ำนาจออกประกาศเพื่อยกเว้นการเรียกเก็บได้
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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บัญชี ๑
อัตราการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(บัญชี ๑) แนบท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ล�ำดับที่
รายการ
๑. ค่าบ�ำรุงการศึกษา
  ๑.๑  ภาคการศึกษาละ
  ๑.๒  ภาคฤดูร้อน
๒. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   ๓.๑   ค่าสมัครสอบคัดเลือก
   ๓.๒   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   ๓.๓   ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ
   ๓.๔   ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
   ๓.๕   ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
   ๓.๖   ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ
   ๓.๗   ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนด วันละ
           (แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่นับวันหยุดราชการ)
   ๓.๘   ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
   ๓.๙   ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
   ๓.๑๐ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
   ๓.๑๑ ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
   ๓.๑๒ ค่าใบแทนปริญญา ฉบับละ
   ๓.๑๓ ค่าบ�ำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๔ ค่าประกันของเสียหาย
   ๓.๑๕ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๖ ค่าบ�ำรุงห้องพยาบาล บริการสุขภาพ ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๗ ค่ากิจกรรม ภาคการศึกษาละ
   ๓.๑๘ ค่าคู่มือนักศึกษา เล่มละ
   ๓.๑๙ ค่าเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ
   ๓.๒๐ ค่าย้ายสาขาวิชา/คณะ/ห้องเรียนเครือข่าย ครั้งละ
   ๓.๒๑ ค่าเอกสารแปลปริญญาบัตร หนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ
   ๓.๒๒ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา
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จ�ำนวนเงิน
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐
๕๐
๒๕๐
๕๐๐
๕๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑๕๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

บัญชี ๒
อัตราการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(บัญชี ๒) แนบท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ล�ำดับที่
รายการ
๑. ค่าบ�ำรุงการศึกษา
  ๑.๑  ภาคการศึกษาละ
  ๑.๒  ภาคฤดูร้อน
๒. ค่าลงทะเบียน
  ๒.๑  หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ
  ๒.๒  หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   ๓.๑   ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
   ๓.๒   ค่าสมัครสอบคัดเลือก
   ๓.๓   ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์
   ๓.๔   ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
   ๓.๕   ค่าสอบพิเศษ ลักษณะวิชาละ
   ๓.๖   ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ
   ๓.๗   ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
   ๓.๘   ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
   ๓.๙   ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ
   ๓.๑๐ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนด วันละ
          (แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่นับวันหยุดราชการ)
   ๓.๑๑ ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
   ๓.๑๒ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
   ๓.๑๓ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
   ๓.๑๔ ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
   ๓.๑๕ ค่าใบแทนปริญญา ฉบับละ
   ๓.๑๖ ค่าบ�ำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๗ ค่าประกันของเสียหาย
   ๓.๑๘ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๙ ค่ากิจกรรม ภาคการศึกษาละ
   ๓.๒๐ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา
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จ�ำนวนเงิน
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๒๐
๑๕๐
๕๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๕๐
๕,๐๐๐
๓๐๐
๕๐
๕๐
๕๐
๓๐๐
๕๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใน
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“กรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีค�ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มคี ำ� สัง่ มอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้กรรมการและเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสถาบันได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของสถาบัน ตามบัญชีอัตรา
ค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้
ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนตามวรรคแรกให้จ�ำกัดอยู่ภายในวงเงินที่เรียกเก็บจากการรับสมัครสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แต่ละครั้ง หากเงินที่เรียกเก็บไม่เพียงพอ
จ่ายค่าตอบแทนให้ลดค่าตอบแทนลงตามอัตราส่วนของเงินที่เรียกเก็บได้นั้น
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
168

บัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายการค่าตอบแทน
๑.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก วันละ
๒.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสอบ
     ๒.๑ ประธานกรรมการ วันละ
     ๒.๒ รองประธานกรรมการ วันละ
     ๒.๓ กรรมการวันละ
๓.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดท�ำข้อสอบ
     ๓.๑ ประธานกรรมการ วันละ
     ๓.๒ กรรมการ วันละ
๔.  ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการจัดสถานที่สอบ
    ๔.๑ ประธานกรรมการ
    ๔.๒ กรรมการ
๕.  ค่าตอบแทนกรรมการในการออกข้อสอบและตรวจกระดาษค�ำตอบ
    ๕.๑ ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแบบปรนัย
          (๑)  ค่าออกข้อสอบที่ได้รับเลือก ข้อละ ๕๐ บาท
          (๒)  ค่าตรวจกระดาษค�ำตอบ รายวิชาละ ๔ บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน
          (๓)  ค่าตรวจกระดาษค�ำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง (ใช้บริการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ)
    ๕.๒ ค่าตอบแทนกรรมการในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแบบ
อัตนัยรายวิชาละ ๓๕ บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน
    ๕.๓ ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแบบปรนัยและ
อัตนัยรวมกัน
          (๑) ค่าออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแบบปรนัยตามอัตราข้อ ๕.๑
          (๒) ค่าออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่ง
ของอัตรา ข้อ ๕.๒
๖.  ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการการสอบภาคปฏิบัติ
       ๖.๑ ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการให้คะแนนส�ำหรับการสอบภาคปฏิบตั ิ
     ๖.๒ ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบรรเลง ขับร้องประกอบการสอบ
     ๖.๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบปฏิบัติ
     ๖.๔ ค่าตอบแทนส�ำหรับแบบหรือหุ่นคน ชั่วโมงละ
           (เศษของชั่วโมงให้ถือเป็น ๑ ชั่วโมง)
๗.  ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ วันละ
๘. ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มส�ำหรับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ด�ำเนิน
การสอบ  
๙. ค่าอาหารกลางวันส�ำหรับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสอบ
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วันท�ำการ วันหยุดราชการ
๑๐๐ บาท/คน ๒๐๐ บาท/คน
๓๕๐ บาท
๓๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
๒๕๐ บาท
๒๐๐ บาท/คน ๒๕๐ บาท/คน
๓๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๒๐๐ บาท/คน ๒๕๐ บาท/คน
๓๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๒๐๐ บาท/คน ๒๕๐ บาท/คน

๓๐๐ บาท/คน
๓๐๐ บาท/คน
๒๐๐ บาท/คน
๕๐๐ บาท/คน

๓๕๐ บาท/คน
๓๕๐ บาท/คน
๒๕๐ บาท/คน
๕๐๐ บาท/คน

๓๐๐ บาท/คน ๓๐๐ บาท/คน
มื้อละ ๒๕ บาท/คน
วันละ ๘๐ บาท/คน

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การจ่ายเบีย้ ประชุมกรรมการสภาสถาบันให้จา่ ยเป็นรายครัง้ โดยให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ
นอกจากเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบันที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้กรรมการสภาสถาบันได้รับ
เบี้ยประชุมเพิ่มจากเงินรายได้ของสถาบันดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภาสถาบัน
ครั้งละ ๓,๕๐๐ บาท
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน
ครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท
(๓) กรรมการสภาสถาบัน
ครั้งละ ๘๐๐ บาท
(๔) เลขานุการ
ครั้งละ ๘๐๐ บาท
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ของสถาบัน ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกินสองคน
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๙
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นบุคคลภายนอก อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ กรรมการที่จะได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ ได้แก่ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับ
แต่งตั้งตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๕ การจ่ายเบีย้ ประชุมกรรมการ ให้จา่ ยเป็นรายครัง้ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการ ครั้งละ
๑,๒๕๐ บาท
(๒) กรรมการ
ครั้งละ
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้
รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงจึงเห็นควรได้รับค่าตอบแทนในการ
ประชุมแต่ละครั้ง โดยอ้างอิงอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดรายชื่อคณะกรรมการ
และอนุกรรมการทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบีย้ ประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครัง้ ส�ำหรับ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอนุโลม
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ว่าด้วยเงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่ได้เป็น
ข้าราชการ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้
พ.ศ.๒๕๕๒ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยเงินเดือนของอธิการบดีซงึ่ ไม่ได้เป็น
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของสถาบัน
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่สภาสถาบันก�ำหนด
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีซงึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ช้บงั คับได้รบั เงินเดือนตามระเบียบนีจ้ ากเงิน
รายได้ของสถาบันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
ข้อ ๕ ให้นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
................................................................................
โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
การสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีข้อก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนรายเดือน
แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการแต่ยังด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบตามวาระที่ได้รับการแต่งตั้ง อีกทั้งไม่มีข้อก�ำหนดว่า
ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวต้องสรรหาหรือแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นข้าราชการ ซึ่งสามารถสรรหาหรือแต่งตั้งจาก
ผู้ที่ไม่เป็นราชการได้ จึงเห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนรายเดือนแก่ผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงมีมติ
ให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ผูบ้ ริหาร” หมายความว่า คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ หรือผูบ้ ริหารตามทีส่ ภาสถาบันก�ำหนดทีเ่ กษียณอายุราชการ
แต่ยังด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบตามวาระที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ
ข้อ ๔ อัตราการจ่ายเงินเดือนส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ให้ได้เงินเดือนในอัตราเดือนละ
๒๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่สภาสถาบันก�ำหนด ส�ำหรับการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามมติสภาสถาบัน
ข้อ ๕ การจ่ายเงินเดือนผูบ้ ริหาร ให้จา่ ยเป็นรายเดือนจากเงินรายได้สถาบันซึง่ ส่วนราชการนัน้ รับผิดชอบ
และให้น�ำพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ�ำเหน็จบ�ำนาญ เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ให้นายกสภาสถาบันรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณา
ต�ำแหน่งทางวิชาการ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณา
ต�ำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ” หมายถึงคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
ของสถาบันซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน
“คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
“คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายถึง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ
ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ
๕.๑ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
       ๑) ประธานกรรมการ
ครั้งละไม่เกิน
๑,๕๐๐ บาท
๒) กรรมการ
ครั้งละไม่เกิน
๑,๒๐๐ บาท
๓) เลขานุการ
ครั้งละไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
๔) ผู้ช่วยเลขานุการ
ครั้งละไม่เกิน
๘๐๐ บาท
๕.๒ ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ดังนี้
๑) ประธานกรรมการ
ครั้งละไม่เกิน
๑,๒๐๐ บาท
๒) กรรมการ
ครั้งละไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๖ ค่าตอบแทนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบผลงานทางวิชาการและประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อผู้ขอต�ำแหน่งทางวิชาการหนึ่ง
ราย
(๒) ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ อัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อผูข้ อต�ำแหน่งทางวิชาการหนึง่ ราย
(๓) ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ อัตราไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อผู้ขอต�ำแหน่งทางวิชาการหนึ่งราย
ข้อ ๗ ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าอาหารว่างระหว่างประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๘ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการจากเงินรายได้ของสถาบัน
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
                                  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็ นปี ท่ ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ �นึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี�
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ � เี รียกว่า “พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ � ใี ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้ บังคับอื่น ในส่วนที่บญั ญัตไิ ว้แล ้วใน
พระราชบัญญัตนิ � ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ � ใี ห้ใช้พระราชบัญญัตนิ � แี ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ � ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส่ อื ความหมายให้รูเ้ รื่องราวขอ้ เท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่วา่
การสื่อความหมายนัน� จะทําได้โดยสภาพของสิ่งนัน� เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่ นื ใดที่ทาํ ให้ส่ งิ ที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

200

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่ งึ ปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตอิ าชญากรรม หรือประวัตกิ ารทํางาน บรรดาที่มชี ่ อื ของผู ้
นัน� หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ ให้รูต้ วั ผูน้ นั� ได้ เช่น ลายพิมพ์น� วิ มือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ ่ ถี งึ แก่
กรรมแล ้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยและไม่มถี ่ นิ ที่อยู่
ในประเทศไทย และนิตบิ คุ คลดังต่อไปนี�
(๑) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนที่มที นุ เกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผูถ้ อื ให้ถอื ว่าใบ
หุน้ นัน� คนต่างด้าวเป็ นผูถ้ อื
(๒) สมาคมที่มสี มาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ ่ มี วี ตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิตบิ คุ คลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิตบิ คุ คลอื่นใดที่มผี ูจ้ ดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่าง
ด้าว
นิตบิ คุ คลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทนุ ในนิตบิ คุ คลอื่น ให้
ถือว่าผูจ้ ดั การหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ � ี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตนิ � ี
กฎกระทรวงนัน� เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล ้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้จดั ตัง� สํานักงานคณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการขึ�นในสังกัดสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาํ ปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ � ี
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หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี�ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ท่ สี าํ คัญและวิธกี ารดําเนินงาน
(๓) สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทัง� นี� เฉพาะที่จดั ให้มขี �นึ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผี ลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มกี ารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล ้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นนั� ก็ให้ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ รรคหนึ่งแล ้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทาํ การของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน� ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผูใ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผูน้ นั� จะได้รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสารนัน� ตามความเป็ นจริงมา
ก่อนแล ้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี�ไว้ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ ทัง� นี� ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินจิ ฉัยที่มผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง� ความเห็นแย้งและคําสัง่ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ท่ กี าํ ลังดําเนินการ
(๔) คู่มอื หรือคําสัง่ เกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ท่ ไี ด้มกี ารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี กั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตัง� โดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทัง� นี�
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาไวด้ ว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้202
ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ดว้ ย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี กั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตัง� โดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทัง� นี�
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาไวด้ ว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ดว้ ย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร
นัน�
บุคคลไม่วา่ จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสทิ ธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มคี าํ
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ สี มควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนัน� ก็ได้ ในการนี�ให้คาํ นึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ี
รายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทัง� นี� เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานี�เพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้วยวิธกี ารอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล ้ว หรือที่จดั ไว้ให้
ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้แล ้ว หรือที่มกี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล ้ว ถ้าบุคคลใดขอขอ้ มูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ นั� ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนัน� ให้แก่ผูข้ อภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผูน้ นั� ขอจํานวน
มากหรือบ่อยครัง� โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนัน� ก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มอี ยู่แล ้วใน
สภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มขี �นี ใหม่ เว้นแต่เป็ น
การแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใด ทัง� นี� ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ ขี อนัน� มิใช่การ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่องที่จาํ เป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ นั� หรือเป็ นเรื่องที่จะ
เป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนัน� ให้ก็ได้
บทบัญญัตวิ รรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการใดขึ�นใหม่
ให้แก่ผูร้ อ้ งขอ หากเป็ นการสอดคล ้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนัน� อยู่แล ้ว
ให้นาํ ความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี� โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ มี ผี ูย้ ่ นื คําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม ้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน� หรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รบั คําขอให้คาํ แนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอต่อ
203
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน� โดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ บั คําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ ขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําโดยหน่วยงานของ

ให้แก่ผูร้ อ้ งขอ หากเป็ นการสอดคล ้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนัน� อยู่แล ้ว
ให้นาํ ความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี� โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ มี ผี ูย้ ่ นื คําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม ้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน� หรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รบั คําขอให้คาํ แนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน� โดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ บั คําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ ขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่น และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบที่กาํ หนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคําขอนัน� ให้หน่วยงาน
ของรัฐผูจ้ ดั ทําข้อมูลข่าวสารนัน� พิจารณาเพื่อมีคาํ สัง่ ต่อไป
มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั ข้อมูล
ข่าวสารไวใ้ ห้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ � ี หรือปฏิบตั หิ น้าที่ลา่ ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความสะดวกโดยไม่มเี หตุอนั
สมควร ผูน้ นั� มีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือคําสัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีท่ มี กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล ้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องเรียน ในกรณีท่ มี เี หตุจาํ เป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ งแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทัง� หมดแล ้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะ
เปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี� หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู ้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงั� นี�ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรื204
อข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว

ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องเรียน ในกรณีท่ มี เี หตุจาํ เป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ งแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทัง� หมดแล ้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะ
เปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี� หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู ้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงั� นี�ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลํา� สิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มผี ูใ้ ห้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ่ นื
(๗) กรณีอ่ นื ตามที่กาํ หนดให้พระราชกฤษฎีกา
คําสัง่ มิให้เปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่
เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ ขอ้ มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถอื ว่าการมีคาํ สัง่ เปิ ดเผยขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินจิ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผูข้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารได้ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ � ี
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธิ รี กั ษามิให้รว่ั ไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธกี ารคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารนัน� ทัง� นี� ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ นั� เสนอ
คําคัดค้านภายในเวลาที่กาํ หนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผูน้ นั� อาจเสนอคําคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบ
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ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ผูท้ ่ ไี ด้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผูท้ ่ ที ราบว่าการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธิ รี กั ษามิให้รว่ั ไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธกี ารคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารนัน� ทัง� นี� ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ นั� เสนอ
คําคัดค้านภายในเวลาที่กาํ หนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผูน้ นั� อาจเสนอคําคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบ
ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ผูท้ ่ ไี ด้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผูท้ ่ ที ราบว่าการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสทิ ธิคดั ค้านการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารนัน� ได้โดยทําเป็ นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ในกรณีท่ มี กี ารคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผูค้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีท่ มี คี าํ สัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร
นัน� มิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มคี าํ วินจิ ฉัยให้เปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารนัน� ได้ แล ้วแต่กรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคาํ สัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านของผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ นั� อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําสัง่ นัน� โดยยื่นคํา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยนัน� ไม่วา่ จะเป็ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสารนัน� เปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดที่ไม่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ จี าํ เป็ นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารใด แม้จะเขา้ ข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ถอื
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดงั ต่อไปนี�
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา
๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีคาํ สัง่ ให้
เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรือเฉพาะแก่บคุ คลใด เพื่อประโยชน์อนั สําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ นื ของบุคคล และคําสัง่ นัน� ได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี�
จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนัน� ตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
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กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี� “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่มสี ญั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยแต่มถี ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง
อื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขที่มใิ ห้นาํ บทบัญญัตวิ รรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน� ต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐซึ่งการ
เปิ ดเผยประเภทขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี�
(๑) ต้องจัดให้มรี ะบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจําเป็ นเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน� และยกเลิกการจัดให้มรี ะบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ จี ะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนัน�
(๓) จัดให้มกี ารพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถกู ต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี�
(ก) ประเภทของบุคคลที่มกี ารเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ มูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถกู ต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันมิให้มกี ารนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีท่ เี ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอขอ้ มูลถึงวัตถุประสงค์ท่ จี ะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ และ
กรณีท่ ขี อข้อมูลนัน� เป็ นกรณีท่ อี าจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมกี ฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมกี ารให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็ นผลให้บคุ คลทัว่ ไปทราบขอ้ มูลข่าวสารนัน� ได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
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มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผูอ้ ่ นื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ลว่ งหน้า
หรือในขณะนัน� มิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี�
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นัน�
(๒) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มรี ะบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน�
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทาํ งานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ ง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ่ นื
(๔) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุช่ อื หรือส่วนที่ทาํ ให้รูว้ า่ เป็ นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
เพื่อการตรวจดูคณ
ุ ค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซ่ งึ จําเป็ น เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ หรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มอี าํ นาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอ่ นื ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มกี ารจัดทํา
บัญชีแสดงการเปิ ดเผยกํากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนัน� ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสทิ ธิท่ จี ะได้รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนัน� มีคาํ ขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
นัน� จะต้องให้บคุ คลนัน� หรือผูก้ ระทําการแทนบุคคลนัน� ได้ตรวจดูหรือได้รบั สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วน
ที่เกี่ยวกับบุคคลนัน� และให้นาํ มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ท่ เี กี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมเี หตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ท่ บี คุ คลนัน� มอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถกู ต้องตามที่เป็ นจริง ให้มสี ทิ ธิย่ นื
คําขอเป็ นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นัน� ได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บคุ คลนัน� ทราบโดยไม่ชกั ช้า
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ในกรณีท่ หี น่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มคี าํ ขอ ให้ผูน้ นั� มี
สิทธิอทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําสัง่ ไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่วา่ กรณีใดๆ
ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไวก้ บั ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บคุ คลตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดาํ เนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี�แทน
ผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถงึ แก่กรรมแล ้วก็ได้
หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็จสิ�นการจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารนัน� ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี�
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สบิ ปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดงั ต่อไปนี�
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้องเก็บรักษาขอ้ มูลข่าวสารของราชการไวเ้ องเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนัน� ยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาํ สัง่ ขยายเวลากํากับไว้เป็ น
การเฉพาะราย คําสัง่ การขยายเวลานัน� ให้กาํ หนดระยะเวลาไวด้ ว้ ย
แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มกี ารขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัตติ ามมาตรานี� มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
209
______________

บทบัญญัตติ ามมาตรานี� มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มคี ณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ าํ นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่ นื จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง� อีก
เก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตัง� ข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็ น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี�
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ � ี
(๒) ให้คาํ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ � ี
ตามที่ได้รบั คําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตนิ � ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ � ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครัง� คราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง�
(๖) ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ � ี
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตัง� ตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สามปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง� ผูท้ ่ พี น้ จากตําแหน่งแล ้วอาจได้รบั แต่งตัง� ใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตัง� ตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
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มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตัง� ตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สามปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง� ผูท้ ่ พี น้ จากตําแหน่งแล ้วอาจได้รบั แต่งตัง� ใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตัง� ตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล ้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง� หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี�ขาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ�นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี�ขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้บคุ คลใดมาให้ถอ้ ยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ หี น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มขี อ้ มูลข่าวสารตามที่มคี าํ ขอไม่วา่ จะเป็ นกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ คี าํ ขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเข้าดําเนินการตรวจสอบขอ้ มูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผล
การตรวจสอบใหผ้ ูร้ อ้ งเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ้ ่ งึ คณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบขอ้ มูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตัง� คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาํ ความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มคี ณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง� ตามขอ้ เสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่พจิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์คาํ สัง่ มิให้
เปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
คําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตัง� คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง� ตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตัง� ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นเลขานุการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณีพจิ ารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนัน� จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูล
ข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารแต่ละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้รบั คําอุทธรณ์
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคาํ วินจิ ฉัยจะมี
ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินจิ ฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินจิ ฉัย ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้นาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
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_______________

มาตรา ๓๙ ให้นาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของคณะกรรมการที่สง่ั ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทัง� จําทัง� ปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา
๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง� จําทัง� ปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกิดขึ�นก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ � ใี ช้บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพื่อให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ แล ้วแต่กรณี ทัง� นี� ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการจะได้กาํ หนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตนิ � ี เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี� คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง อันเป็ นการ
ส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ�น สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะขอ้ มูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล ้วจะ
เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ สี าํ คัญของเอกชน ทัง� นี� เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มน่ั คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปัก
รักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ � ี
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หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๒ ในกรณี ที่ ผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตามข้ อ ๘ ข้ อ ๑๐ หรื อ ข้ อ ๑๑
แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
รายงานไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลหรื อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง นั้ น
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ไม่ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ หากการนั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ให้สั่งแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ถ้าผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ตามคํ า สั่ ง ในวรรคหนึ่ ง ภายในเวลาอั น สมควร ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลหรื อ ควบคุ ม
การปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแทนผู้มีอํานาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
“ข้อ ๑๒/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทําให้เกิดความเสียหาย
หรือมีส่วนกระทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุม
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจ้งคําสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว
ให้ผู้แต่งตั้งดําเนินการเพื่อออกคําสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชําระค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความ
ในกรณีที่ปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ามีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มขึ้นหรือต่างไปจากสํานวนที่ผู้แต่งตั้งส่งให้ตรวจสอบ หากยังไม่เคยมีการสอบผู้นั้นในฐานะผู้ต้องรับผิดมาก่อน
ให้ผู้แต่งตั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการทําการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดผู้นั้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ถ้าผลของคําวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งตรงกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ผู้นั้นรับผิด
แล้ ว รายงานกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ทราบ ถ้ า ผลของคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ต่ า งไปจากความเห็ น
ของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งรายงานกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้
ให้นําความในข้อ ๑๗ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
------------------------------------------

ราชการ

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งมาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายคณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ใน
สวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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๕๘๗
หมวด ๑
บททั่วไป

------------------------------------------

ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคําสั่งไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน
ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐประกอบกัน
“ประโยชน แ ห ง รั ฐ ” หมายความว า การดํ า เนิ น งานของรั ฐ ที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่อง
ความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหวางประเทศการปองกัน
ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดลอม
“หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา
(๑) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอ สํา นั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครั ก ษ กองบัญ ชาการทหารสู ง สุ ด
กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
(๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภาตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
แลวแตกรณี สําหรับราชการสวนทองถิ่น
(๔) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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๕๘๘
“การปรั บ ชั้ น ความลั บ ” หมายความว า การลดหรื อ เพิ่ ม ชั้ น
ความลับของขอมูลขาวสารลับและใหหมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับนั้นดวย
ขอ ๖ ทุกหาปเปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม
ขอ ๗ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รักษาขอมูล ขาวสารลับใน
หน ว ยงานของตนและอาจมอบหมายหน า ที่ ดั ง กล า วได ต ามความจํ า เป น ให
ผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาคในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม
กฎหมาย
ผูมีหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย การให
บุคคลใดเขาถึงขอมูลขาวสารลับ หรือการเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทํา
โดยระมัดระวัง ในกรณีจําเปนใหกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี โดย
คํานึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๘ บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด จะตองเปน
บุคคลที่ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะ
เรื่องที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
ขอ ๙ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอให
องคการรักษาความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตน
ที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได
ขอ ๑๐ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการใดๆ ถาคณะกรรมการมีมติ
กําหนดชั้นความลับไวเชนใด ใหเลขานุการดําเนินการตามนั้นและใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเจาสังกัดของเลขานุการดําเนินการตอไปใหถูกตองตามระเบียบนี้ดวย
ถ า คณะกรรมการคณะใดมี ฝ า ยเลขานุ ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น เจ า หน า ที่ ใ น
หนวยงานของรัฐ ใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนํา
ระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๕๘๙
สวนที่ ๑
องคการรักษาความปลอดภัย
-------------------------------------

ขอ ๑๑ องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการ
รักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน
(๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
องคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร
สวนที่ ๒
ประเภทชั้นความลับ

-------------------------------------

ขอ ๑๒ ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRET)
(๒) ลับมาก (SECRET)
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL)
ขอ ๑๓ ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด
ขอ ๑๔ ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง
ขอ ๑๕ ลับ หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ
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๕๙๐
หมวด ๒
การกําหนดชั้นความลับ

------------------------------------------

สวนที่ ๑
ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ

------------------------------------------

ขอ ๑๖ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้น
ความลับพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น
ดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่
ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่
สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย
ขอ ๑๗ในกรณี ที่ มีความจํ าเป นเร งด วน เจาหน าที่ ที่ เกี่ ย วข องมี อํานาจ
กําหนดชั้นความลับเปนการชั่วคราวไดและใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
เพื่อสั่งการเกี่ยวกับการกําหนดชั้นความลับตอไปทันที
การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นใน
เรื่องเดียวกันใหกําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดที่อยูในขอมูลขาวสารลับ
นั้น
ในกรณีที่กําหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับต่ํา แตจําเปนตอง
อางอิงขอความจากขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึง
นั้นวาจะไมทําใหขอมูลขาวสารที่ชั้นความลับสูงกวารั่วไหล
ขอ ๑๘ ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับ
ของข อ มู ล ข า วสารลั บ ไว ใ นทะเบี ย นควบคุ ม ข อ มู ล ข า วสารลั บ แต ถ า เหตุ ผ ลนั้ น มี
รายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้นบางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและบันทึก
เหตุผลละเอียดหรือเหตุผลสวนที่มีชั้นความลับสูงกวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไว
ระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับนั้น
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๕๙๑
ขอ ๑๙ การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณา
ถึงองคประกอบตอไปนี้ เชน
(๑) ความสําคัญของเนื้อหา
(๒) แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
(๓) วิธีการนําไปใชประโยชน
(๔) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ
(๕) ผลกระทบหากมีการเปดเผย
(๖) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่องหรือ
ผูอนุมัติ
ข อ ๒๐ ในกรณี เ ปน การสมควร หั ว หน า หนว ยงานของรั ฐจะกํ า หนด
ระเบียบการใดเพื่อปฏิบัติเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ก็ได และถาหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็น
วา การปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องใดจะกอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม หัวหนา
หน ว ยงานของรั ฐ จะกํ า หนดวิ ธี ก ารรั ก ษาความลั บ ในเรื่ อ งนั้ น ด ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวาแทนได
สวนที่ ๒
การแสดงชั้นความลับ
------------------------------------------

ขอ ๒๑ เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับที่
ขนาดใหญกวาตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นไดเดนและ
ชัดเจน
ขอ ๒๒ การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่
กลางหนากระดาษทั้งดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น ถาเอกสารเขาปกให
แสดงไวที่ดานนอกของปกหนาปกหลังดวย
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๕๙๒
(๒) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนภาพเขียน ภาพถาย แผนที่
แผนภูมิ แผนผังและสําเนาสิ่งของดังกลาวนั้น ใหแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ
(๑) ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับไดใหแสดงชั้นความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะที่
เอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย
(๓) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก แถบบันทึก ฟลม
บันทึกภาพทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธี
ใดๆ ให แ สดงชั้ น ความลั บ ไว ที่ ต น และปลายม ว นฟ ล ม หรื อ ต น และปลายของข อ มู ล
ขาวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ ถาไมสามารถแสดงชั้นความลับไวในที่
ดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น
สวนที่ ๓
การปรับชั้นความลับ

------------------------------------------

ข อ ๒๓ การปรั บ ชั้ น ความลั บ ต อ งกระทํ า โดยผู มี อํ า นาจกํ า หนดชั้ น
ความลับของหนวยงานเจาของเรื่อง
ในกรณีที่หนวยงานเจาของเรื่องเห็นควรใหทําการปรับชั้นความลับของ
ข อมู ล ข าวสารลั บ ใด ให หน วยงานเจ าของเรื่ องทํ าการปรับชั้ นความลับ และแจ งให
หนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับการแจกจายทราบเพื่อใหมีการแกไขความลับโดยทั่วกันดวย
ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจปรับชั้นความลับได เมื่อพิจารณาเห็น
วา การกําหนดชั้นความลับไมเหมาะสม แตตองแจงใหผูกําหนดชั้นความลับเดิมทราบ
ถ า สามารถกํ า หนดระยะเวลาในการปรับชั้ นความลั บล ว งหน าได ให
หนวยงานเจาของเรื่องเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนาหรือหนา
แรกของขอมูลขาวสารแตละฉบับโดยแสดงไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม
เพื่อใหทราบวา เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวลวงหนานั้น จะปรับชั้นความลับไดโดยไม
ตองยืนยันใหทราบอีก
การแกไขชั้นความลับ ใหขีดฆาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม แลว
แสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่กําหนดใหม (ถามี) ไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้น
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๕๙๓
ความลั บ เดิ ม บนข อ มู ล ข า วสารดั ง กล า ว และให จ ดแจ ง การปรั บ ชั้ น ความลั บ นั้ น
ไวในทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวยในกรณีที่เห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรั ฐ
จะกําหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวที่ หนาแรกของเอกสารหรื อที่แสดงชั้ น
ความลับตาม ขอ ๒๒ (๓) แลวแตกรณี
ข อ ๒๔ ข อ มู ล ข า วสารลั บ ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล
ขาวสารมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขใด ใหถือวาขอมูลขาวสาร
นั้ น ถู ก ยกเลิ ก ชั้ น ความลั บ แล ว เว น แต มี ก ารฟ อ งคดี ต อ ศาลและศาลมี คํ า สั่ ง หรื อ คํ า
พิพากษาเปนอยางอื่น
หมวด ๓
การทะเบียน

------------------------------------------

สวนที่๑
นายทะเบียน

------------------------------------------

ข อ ๒๕ ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม และ
รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับขึ้นภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
เรี ย กว า “นายทะเบี ย นข อ มู ล ข า วสารลั บ ” และจะแต ง ตั้ ง ผู ช ว ยนายทะเบี ย นข อ มู ล
ขาวสารลับตามความเหมาะสมดวยก็ได
ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๖ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
(๒) เก็บรักษาแบบเอกสารตางๆ ซึ่งกรอกขอความแลวตาม
ระเบียบนี้ และบรรดาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย
(๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และ
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๕๙๔
ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่ติดตอเกี่ยวของกันเปน
ประจํา
(๔) ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กําหนด
ในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่จะเขาถึงชั้น
ความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับตามที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ขอ ๒๗ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมีทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับประกอบดวย ทะเบียนรับ ทะเบียนสง และทะเบียนควบคุมขอมู ล
ขาวสารลับ แยกตางหากจากทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ
ทะเบี ย นรั บ ใช สํ า หรั บ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดของข อ มู ล ข า วสารลั บ ที่
หนวยงานไดรับไว
ทะเบียนสง ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่สงออก
นอกบริเวณหนวยงาน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ ใชสําหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานจัดทําขึ้นใชงานหรือไดสงออกหรือไดรับมา รวมทั้งบันทึก
การปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับนั้น
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย
แบบทะเบียนรับ ทะเบียนสงและทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับให
เปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะจัดใหมีระบบ
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับขึ้นในหนวยงานสวนยอยดวยก็ได และใหนําความในขอ ๒๕
ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๕๙๕
สวนที่ ๒
การตรวจสอบ

------------------------------------------

ขอ ๒๙ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแต งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธานกรรมการ และเจาหนาที่อื่นอีก
ไม น อ ยกว า สองคนเป น กรรมการ ทํ า การตรวจสอบความถูก ต อ งในการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบนี้และการมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยาง
นอยทุกหกเดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นทราบ
และสั่งการตอไป
ขอ ๓๐ เมื่อสงสัยวาบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ
ไดรูหรืออาจรูถึงขอมูลขาวสารลับหรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของ
ขอมูลขาวสารของราชการใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยไมชักชา
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ต อ งเป น ผู ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น
คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ ๒๙
หมวด ๔
การดําเนินการ

------------------------------------------

สวนที่ ๑
การจัดทํา

------------------------------------------

ขอ ๓๑ การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกขั้นตอน ให
หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอภารกิจ
และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปนเทานั้น
ขอ ๓๒ ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๑) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐ
เจาของเรื่องเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หนาของจํานวนหนาทั้งหมดไวทุก
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๕๙๖
หนาของขอมูลขาวสารลับทั้งนี้จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได
ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๓) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
และเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมดไวที่กลองหรือหีบหอของขอมูลขาวสารลับนั้น ทั้งนี้
จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได
สวนที่ ๒
การสําเนาและการแปล

------------------------------------------

ขอ ๓๓ การสําเนา การแปลเอกสาร การเขารหัส หรือการถอดรหัสขอมูล
ขาวสารลับตองบันทึก จํานวนชุด ยศ ชื่อ ตําแหนงของผูดําเนินการ และชื่อหนวยงาน
ของรัฐที่จัดทําไวที่ขอมูลขาวสารลับฉบับตนที่ตนครอบครองและที่ฉบับสําเนา ฉบับคํา
แปล ฉบับเขารหัส หรือฉบับถอดรหัส แลวแตกรณีดวย
การบันทึกตามวรรคหนึ่ง ผูดําเนินการจะจัดทําโดยใชรหัสลับก็ได
สวนที่ ๓
การโอน

------------------------------------------

ขอ ๓๔ การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานรัฐ หรือการโอน
ภายในหนวยงานเดียวกัน ใหเจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอน
และการรับโอนไวเปนหลักฐาน และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอน
ขอมูลขาวสารลับดังกลาวไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย
สวนที่ ๔
การสงและการรับ

------------------------------------------

ขอ ๓๕ การสงขอมูลขาวสารลับภายในบริเวณหนวยงานเดียวกันทุกชั้น
ความลับตองใชใบปกขอมูลขาวสารลับปดทับขอมูลขาวสารลับ
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๕๙๗
แบบใบปกขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓๖ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน ตองบรรจุ
ซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอยางมั่นคง
บนซองหรื อภาชนะชั้นในให จาหน าระบุเลขที่หนั งสื อนํ าส ง ชื่ อหรื อ
ตําแหนงผูรับและหนวยงานผูสงพรอมทั้งทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งดานหนา
และดานหลัง
บนซองหรือภาชนะชั้นนอกใหจาหนาระบุขอความเชนเดียวกับบนซอง
หรือภาชนะชั้นใน แตไมตองมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ
ห า มระบุ ชั้ น ความลั บ และชื่ อ เรื่ อ งไว ใ นใบตอบรั บ แต ใ ห ร ะบุ เ ลขที่
หนังสือสง วัน เดือน ป จํานวนหนาและหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว และเก็บ
รักษาใบตอบรั บนั้ นไว จนกว าจะไดรั บคื นหรื อยกเลิกชั้นความลั บหรือทํ าลายข อมู ล
ขาวสารลับนั้นแลว
แบบใบตอบรับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ข อ ๓๗ การส ง ข อ มู ล ข า วสารลั บ ออกนอกบริ เ วณหน ว ยงาน
ภายในประเทศโดยเจ า หน า ที่ นํ า สาร ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู ซึ่ ง หั ว หน า
หนวยงานของรัฐมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหกระทําได และใหนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก
การสงขอมูลขาวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีผูอารักขาการนําสาร
ดวยก็ได
ขอ ๓๘ เจาหนาที่นําสารและผูอารักขานําสาร มีหนาที่ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่นํา
ออกนอกบริเวณหนวยงานและเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความดูแลใหปลอดภัย
(๒) จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ถา
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับหรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
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๕๙๘
สงขอมูลขาวสารลับนั้นแกผูรับตามจาหนา ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหนําขอมูลขาวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่หนวยงานของตน และแจงใหนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ หรือในกรณีที่
สถานที่นําสงอยูหางจากหนวยงานของรัฐที่สงและไมสามารถเดินทางกลับภายในวัน
เดียวกันได ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยจนกวาจะสงมอบแกนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับหรือผูรับตามจาหนา แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาหนาที่นําสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอารักขาการนํา
สารปฏิบัติหนาที่แทนและใหรายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทราบโดยเร็ว
ขอ ๓๙ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูตโดยอนุโลม หรือใหเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะ
ทางการทูตถือไปดวยตนเองก็ได
ข อ ๔๐ การส ง ข อ มู ล ข า วสารลั บ ทั้ ง ภายในประเทศและส ง ออกนอก
ประเทศจะสงทางโทรคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได
แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
กรณีการสงทางโทรคมนาคมใหปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการรักษา
ความปลอดภัย
ขอ ๔๑ ในกรณีที่เจาหนาที่สารบรรณทราบวาขอมูลขาวสารที่รับไวเปน
ขอมูลขาวสารลับใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ขอ ๔๒ ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแลวคืนใบ
ตอบรั บนั้ นแก ผูนํ าส ง หรื อจั ดส งใบตอบรับคืนแกหน วยงานและรั ฐที่ เป นผู สง และ
ลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับกอนที่จะดําเนินการอยางอื่น
ในกรณีที่ผูรับยังไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได
ใหผูรับนําขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บ
รักษาขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
ขอ ๔๓ ในกรณีที่เปนการสงแกผูรับตามจาหนา ใหผูรับตามจาหนาแจง
ตอนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อใหลงทะเบียนในทะเบียนขอมูลขาวสารลับโดยไมชักชา
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๕๙๙
สวนที่ ๕
การเก็บรักษา

------------------------------------------

ขอ ๔๔ การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไว
ในที่ปลอดภัยและใหกําหนดระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไวเปนการเฉพาะ
ตามคําแนะนําขององคการรักษาความปลอดภัย
สวนที่ ๖
การยืม

------------------------------------------

ขอ ๔๕ การใหยืมขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู
ซึ่งหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาดวยวาผูยืมมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องที่
ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดหรือไม
ถ า เรื่ อ งที่ ผู ป ระสงค จ ะขอยื ม เป น เรื่ อ งที่ ห น ว ยงานของรั ฐ อื่ น เป น
หนวยงานเจาของเรื่องการใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของเรื่องนั้นกอน
เวนแตผูยืมจะเปนหนวยงานเจาของเรื่องนั้นเอง
ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทําบันทึกการยืม พรอมทั้งจดแจงการยืม
ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย
แบบบันทึกการยืมใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๗
การทําลาย
---------------------------------

ขอ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุด จะเสี่ยง
ตอการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ หัวหนาหนวยงานของรัฐจะ
พิจารณาสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองทําลาย
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๖๐๐
หัวหนาหนวยงานของรัฐจะสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับนอกจากกรณีตาม
วรรคหนึ่งไดตอเมื่อไดสงขอมูลสารลับใหหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณากอนวาไมมี
คุณคาในการเก็บรักษา
ในการสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว ใหจดแจงการทําลายไวในทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารลับและจัดทําใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับดวย ใบรับรอง
การทําลายใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐานไมนอยกวาหนึ่งป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการขอมู ลขาวสารของราชการ อาจ
เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐหรือกําหนดใหการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐตองไดรับความเห็นชอบ
จากบุคคลใดกอนก็ได
แบบใบรั บ รองการทํ า ลายข อ มู ล ข า วสารลั บ ให เ ป น ไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๘
การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน

------------------------------------------

ขอ ๔๗ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมี
แผนการเคลื่อนยาย แผนการพิทักษรักษา และแผนการทําลายขอมูลขาวสารลับ เพื่อ
นํามาปฏิบัติเปนลําดับชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ
สวนที่ ๙
กรณีสูญหาย
------------------------------------------

ขอ ๔๘ ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับสูญหาย ใหผูทราบขอเท็จจริงรายงาน
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการตอไป
และให น ายทะเบี ย นข อ มู ล ข า วสารลั บ บั น ทึ ก การที่ ข อ มู ล ข า วสารลั บ สู ญ หายไว ใ น
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย
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๖๐๑
สวนที่ ๑๐
การเปดเผย

------------------------------------------

ข อ ๔๙ ในกรณี ที่ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ตามมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคําสั่ง
ให เ ป ด เผยข อมู ล ข า วสารลั บ ใดโดยมี ข อ จํ ากั ด หรื อ เงื่ อ นไขเช น ใด ใหเ ป ด เผยข อ มู ล
ขาวสารลับนั้นไดตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ขอ ๕๐ ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับใดไมมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
ไว ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเจาหนาที่
นั้นไดรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงวาขอมูลขาวสารนั้นไดมีการกําหนดชั้นความลับไวแลว
บทเฉพาะกาล
------------------------------------------

ขอ ๕๑ ใหเอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยูกอน ตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ โดย
เอกสารลับชั้นปกปดใหถือวามีชั้นความลับอยูในชั้นลับนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะหมด
แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้
ใหนายทะเบียนเอกสารลับและผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยูกอน
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้
ใหเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารที่มีอยูกอนตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนเจาหนาที่นําสาร และผู
อารักขาการนําสารตามระเบียบนี้
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๖๐๒
ขอ ๕๒ ภายในหกเดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
(๑) ขอ มู ล ข า วสารใดที่ ไ ด จั ด ทํ า มาแล วเกิ น ยี่ สิ บ ป และมี ก าร
กําหนดชั้นความลับไว ถามิไดมีการกําหนดชั้นความลับใหมเปนรายชิ้นและแจงให
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบถึงการกําหนดใหเปนขอมูล
ขาวสารลับตอไป ใหถือวาชั้นความลับนั้นเปนอันยกเลิก
(๒) ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูล ขาวสารที่ตนจัดทําขึ้นภายในยี่สิบปกอนวันที่ระเบียบนี้ใช บังคับให แลวเสร็จ
ทั้งหมด
หากหน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใดมี เ หตุ จํ า เป น ไม อ าจจั ด ทํ า ได ภ ายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ
ขอ ๕๓ ใหองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนและองคการรักษา
ความปลอดภั ย ฝ า ยทหารประสานการปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ให มี ห ลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและ
คําแนะนําการปฏิบั ติตามระเบียบนี้ รวมทั้ งการอบรมบุ คลากรที่ เกี่ ยวของตามความ
จําเปนและงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) นาย ชวน หลีกภัย
( ชวน หลีกภัย )
นายกรัฐมนตรี
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