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พระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ใหรวมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
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วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลยันาฏศลิป
นครราชสีมา  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  วิทยาลัยชางศิลป  วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช  และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  มาจัดต้ังเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัตินี้ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
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  ต้ังแตสองสวนราชการข้ึนไปต้ังอยูในเขตการศึกษานั้นตามที่
สภาสถาบันกําหนด 

“กระทรวง”  หมายความวา  กระทรวงวัฒนธรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนและความสอดคลองในการบริหารงานบุคคลสําหรับคณาจารย  

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน  ใหสภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวนแต
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนอยางอื่น 

มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 
มาตรา ๘ ใหสถาบันเปนสถานศึกษา  มีวัตถุประสงคใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการ

ต้ังแตระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง   ดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลป  คีตศิลป  ชางศิลป  ทั้งไทย
และสากล  รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติ  ทําการสอน  ทําการแสดง  ทําการวิจัย  
และใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริม   สืบสาน   สรางสรรค   ทะนุบํารุง   และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ  และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทองถิ่น 

มาตรา ๙ สถาบันอาจแบงสวนราชการ  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) สํานัก 
(๖) วิทยาลัย 
(๗) ศูนย 
สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในมาตรา  ๘  เปนสวนราชการของสถาบันอีกก็ได 
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
คณะอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  ภาควิชา  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 การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  
สํานัก  วิทยาลัย  และศูนยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหออกเปน
กฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  ภาควิชา  และกอง  หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  ใหทําเปนประกาศกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางานใหทําเปน
ประกาศของสถาบัน 

มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๘  สถาบันอาจรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง   หรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได   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) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซ่ึงสถาบันปกครอง  

ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 
(๓) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบัน  
(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  หรือซ้ือจากเงินรายไดของสถาบัน  
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสถาบัน  หรือไดมาโดยวิธีอื่นต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไมถือวา
เปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบัน  จะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของสถาบันตามมาตรา  ๘ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไวและ
ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน  แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  สถาบัน
ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติ
จากสภาสถาบัน 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหมีสภาสถาบันประกอบดวย 
(๑) นายกสภาสถาบัน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อธิบดี
กรมศิลปากร   ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร  และอธิการบดี 

(๓) กรรมการสภาสถาบันจํานวนส่ีคน  ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสามคน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําสถาบันขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน  ซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงตาม  (๓) 

(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสามคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  
แตงต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบัน  และกรรมการสภาสถาบันตาม  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งอยูในทองถ่ิน  เพื่อรวมเปน
กรรมการดังกลาวดวย 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งซ่ึงมิใชกรรมการสภาสถาบันเปนเลขานุการสภาสถาบัน  
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภาสถาบัน  
และใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน  เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา  ซ่ึงนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  (๔)  
และ  (๕)  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๖ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น 
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังไมได
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาสถาบัน
ประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ  และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนง
แทนแลว  ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการให
มีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม  ใหนายกสภาสถาบันหรือ
กรรมการสภาสถาบันซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะมีนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว 

มาตรา ๑๗ สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และสนับสนุนกิจการของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน 
ในทองถ่ินเกี่ยวกับงานดานศิลปวัฒนธรรม 

(๒) วางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศของสถาบัน  และอาจมอบใหสวนราชการใดในสถาบัน
เปนผูวางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร 

(๔) พิจารณาการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบันตามมาตรา  ๙  
รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว 

(๕) อนุมัติรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ 
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด  และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  และถอดถอนนายกสภา
สถาบัน  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ 

(๘) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย   
ผูอํานวยการศูนย  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย   รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(๙) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน 
(๑๐) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน  การเงิน  การจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน  
(๑๑) แตงต้ังคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  เพื่อพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของสภาสถาบัน 

(๑๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ  และ 
อาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบันได 

(๑๓) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของสถาบันตออธิการบดี 
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใด

โดยเฉพาะ 
มาตรา ๑๘ การประชุมสภาสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๑๙ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ  ไดแก  อธิการบดี 
(๒) รองประธานสภาวิชาการ  ไดแก  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
(๓) กรรมการสภาวิชาการจํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงเลือกจากคณบดี 
(๔) กรรมการสภาวิชาการจํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงเลือกจากผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการ

วิทยาลัย   ผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(๕) กรรมการสภาวิชาการจํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําสถาบัน   

ขาราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน  
(๖) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเกาคน  ซ่ึงแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งคน  และบุคลากรภายนอกที่มีความรูและ 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ความเชี่ยวชาญในดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลป  คีตศิลป  ชางศิลป  หรือดานศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น   
อยางนอยดานละหนึ่งคน 

ใหสภาวิชาการแตงต้ังคณาจารยประจําสถาบัน  ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
โดยคําแนะนําของอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ  และอาจแตงต้ังบุคคลใดอีกไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน 

มาตรา ๒๐ สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเกณฑมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การวิจัย  การวัดผล

การศกึษา  และการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด  เพื่อเสนอตอสภาสถาบัน 

(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภาสถาบัน 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของสถาบันตอสภาสถาบัน 
(๔) พิจารณาใหความเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับวิชาการของสถาบันตอสภาสถาบัน 
(๕) สงเสริมการวิจัยที่สอดคลองกับภารกิจของสถาบันและความตองการของชุมชน 
(๖) แตงต้ังคณะกรรมการ   อนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดําเนินการใด  ๆ   

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 
(๗) ปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวของกับงานดานวิชาการตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๒๑ ใหมีสภาคณาจารยและบุคลากรประกอบดวย  ประธานและกรรมการซึ่งมาจาก

คณาจารยประจําสถาบัน  ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซ่ึงปฏิบัติงานในสถาบัน 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของประธานและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและบุคลากร   
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๒ สภาคณาจารยและบุคลากรมีหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภาสถาบัน  และอธิการบดีในกิจการตาง ๆ  ของสถาบัน 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) สงเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีของคณาจารยประจําสถาบัน  ขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซ่ึงปฏิบัติงานในสถาบัน 

(๓) สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณาจารยประจําสถาบัน  ขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซ่ึงปฏิบัติงานในสถาบัน 

(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน  และ

จะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวน 
ที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๔ อธิการบดีนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง

ใหมอีกได   แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสาม  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ 
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง

ในกรณีถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
(๗) เปนบุคคลลมละลาย 
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   
การพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู 
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภาสถาบันแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากคณาจารยประจําสถาบัน  ขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๒๕ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาจากสถาบันหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนหรือ 
มีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในสถาบันหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่
สภาสถาบันรับรอง  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน  

ผูชวยอธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือ
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 ต้ั งและถอดถอนผู ช วยอ ธิการบดี   รองคณบดี   รองผู อํ านวยการสํ านั ก   

รองผูอํานวยการวิทยาลัย  รองผูอํานวยการศูนย  รองหัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มี 
ฐานะเทียบเทาคณะ  หัวหนาภาควิชา  หัวหนากอง  รองหัวหนากอง  หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  และอาจารยพิเศษ 

(๕) รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  และมารยาทแหงวิชาชีพของคณาจารยประจําสถาบัน  
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน 

(๖) เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําป  ตลอดจนรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการ
ดานตาง ๆ  ของสถาบันตอสภาสถาบัน 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) สงเสริม  สนับสนุนกิจการนักศึกษา และปฏิบัติภารกิจรวมกับสถาบันอื่น 
(๘) เปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป 
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ  ขอบังคับและประกาศของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบัน

มอบหมาย 
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  ไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองอธิการบดี

เปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาราชการแทน   ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหสภาสถาบันแตงต้ังกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  คนหนึง่
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  และใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

มาตรา ๒๘ ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
การบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมาย  และจะใหมีผูชวยอธิการบดีตามจํานวน
ที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีและรองอธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  ประกอบดวยรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 

ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของกรรมการ  ตลอดจนการประชมุและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  และการจัดระบบ
บริหารในวิทยาเขต  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กํากับดูแลใหวิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาเขตตามที่สภาสถาบันกําหนด 
(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง  ๆ  ของวิทยาเขตแกอธิการบดี 
(๓) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สํานัก  วิทยาลัย ศูนย  และสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต 
(๔) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตตออธิการบดีและวางระเบียบหรือ

ออกขอบังคับอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา  แผนงาน  และงบประมาณประจําปของสวนราชการตาง ๆ  
ของวิทยาเขตตออธิการบดี 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดําเนินการใด  ๆ  อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๑ ในบัณฑิตวิทยาลัย  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต

วิทยาลัย   และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได 

คณบดีนั้น  ใหสภาสถาบันแตงต้ังโดยการสรรหาตามขอบังคับของสถาบันจากผูที่สําเร็จ
การศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  
และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง 

รองคณบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี  
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได และใหนําความในมาตรา  ๒๔  วรรคส่ีและวรรคหา  มาใชบังคับแกการพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

การรักษาราชการแทนคณบดี  ใหนําความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดี  หรือไมมีผูรักษาราชการแทนคณบดี  หรือมีแตไมอาจปฏบิติั

ราชการได  ใหอธิการบดีแตงต้ังคณาจารยประจําสถาบัน  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 



14

หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ในคณะหนึ่ง  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ  และจะใหมี
รองคณบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได 

คุณสมบัติ  การแตงต้ัง  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) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดําเนินการใด  ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการประจําคณะ 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  อาจแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่

ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาในคณะก็ได  โดยใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  ใหอธิการบดี
แตงต้ังจากคณาจารยประจําสถาบัน   ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน  โดยการสรรหา
ตามขอบังคับของสถาบันจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี  และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอน
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนํา
ของคณบดี 

คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาตามวรรคสอง  และการรักษาราชการแทน   
ใหนํามาตรา  ๓๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ในสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหมี
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ   แลวแตกรณี  และจะใหมีรองผูอํานวยการสํานัก   รองผูอํานวยการศูนย  หรือรองหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสํานัก   ผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ฐีานะ
เทียบเทาคณะมอบหมายก็ได 

คุณสมบัติ  การแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสํานัก  
ผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรอง
ของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  และการรักษาราชการแทน  ใหนําความในมาตรา  ๓๑  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ในสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตละแหง  
ใหมีคณะกรรมการประจําสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
แลวแตกรณี 

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารง
ตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําสํานัก  กรรมการประจําศูนย  หรือกรรมการ 
ประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําสํานัก   คณะกรรมการประจําศูนย  และคณะกรรมการประจําสวนราชการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และการจัดระบบบริหารงานในสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๙ ในวิทยาลัยใหมีผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
วิทยาลัย  และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยมอบหมายก็ได 

คุณสมบัติ   การแตงต้ัง   วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอาํนวยการวทิยาลยั   
และรองผูอํานวยการวิทยาลัย  และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา  ๓๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาในวิทยาลัย
ใหนําความในมาตรา  ๓๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐ ในวิทยาลัยหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการ 

ดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจํา วิทยาลัย   ตลอดจนการประชุม 
และการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย  และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย   
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๑ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชาและหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและ
ผูชวยของตําแหนงดังกลาว  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว  จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีก 
หนึ่งตําแหนงก็ได   แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๒ การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชาและ
หัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของสถาบัน 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สํานัก   
วิทยาลัย   ศูนย   และภาควิชา  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา   
อํานาจในการสั่ง   การอนุญาต   การอนุมัติ  การปฏิบัติการหรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถากฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น
หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว  อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผู ดํารงตําแหนง 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการ 
นั้นก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
มาตรา ๔๔ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่

เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ังหรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนง

ใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือ 
มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย  

 

หมวด  ๓ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๔๕ คณาจารยประจําสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําสถาบันตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรา ๔๖ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนํา

ของสภาสถาบันจากผูซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจําสถาบัน 
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนง

ไปโดยไมมีความผิด  สภาสถาบันอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศและเปนประโยชนแกสถาบัน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ สภาสถาบันอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจํา
สถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําสถาบันเปนอาจารย
พิเศษได  โดยคําแนะนําของคณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังรองศาสตราจารยพิเศษ  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 ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ. 
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หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๕๑ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๒ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรี

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
มาตรา ๕๓ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง  ๆ  และ

อนุปริญญาได  ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว 
(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอน

ถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  และตามหลักสูตรที่ตํ่ากวา

อนุปริญญา 
มาตรา ๕๔ สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิ

และคุณธรรม  มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอสังคมสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญา
ดังกลาวแกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในสถาบัน  นายกสภาสถาบัน  หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้นมิได 

ชั้น  สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน 

มาตรา ๕๕ สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา   
และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบัน   
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ
ครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด  
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๖ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือ
สวนราชการของสถาบันก็ได  โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใช
เพื่อประโยชนของสถาบันหรือสภาสถาบัน  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน 

สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายนักศึกษาก็ได  โดยทาํเปน
ขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๗ ผูใดใชตรา  เคร่ืองหมาย  สัญลักษณ  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแตงกายนักศึกษาของสถาบันโดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวย
ประการใด   ๆ  วาตนเปนนักศึกษา   หรือมีตําแหนง  ปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรของสถาบันโดยที่ตนไมมี  ถาไดกระทํา
เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช  หรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน   หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘ ผูใด 
(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการ

ของสถาบันไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 
(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการของสถาบัน  ปลอม  

หรือซ่ึงทําเลียนแบบ  หรือ 
(๓) ใชหรือทําใหปรากฏซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการ

ของสถาบันที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบัน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   

แตกระทงเดียว 
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๙ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ  หนี้  สิทธิ  ขาราชการ  
ลูกจาง  และอัตรากําลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลัย 
นาฏศิลปนครราชสีมา  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  วิทยาลัยชางศิลป  
วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม  
มาเปนของสถาบัน  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ยังคงดํารงตําแหนง
หรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะเดิม   และรับเงินเดือน   เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง  รวมทั้งสิทธิ
ประโยชนไมนอยกวาเดิมตอไปจนกวาจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี  

มาตรา ๖๐ ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  และกรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่นายกสภาสถาบัน  และกรรมการสภาสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  และมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้
ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๑ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   คงดํารงตําแหนง
อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ 

ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  หัวหนาภาควิชา  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือภาควิชาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะมีการแบงสวนราชการและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้  และ 
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หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มิใหนับวาระการดํารงตําแหนงของบุคคลดังกลาวเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องในการนับวาระ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
จะพนจากตําแหนง 

มาตรา ๖๒ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของวิทยาลัย  ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ซ่ึงเปนผูบริหารวิทยาลัยตาง ๆ  อยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ  ยังคงดํารงตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะเดิมตอไป  จนกวาจะพนจากตําแหนงหรือ
ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๓ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามมาตรา  ๖๑  ใหนับวาระการดํารง
ตําแหนงเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องในการนับวาระตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจําของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบั งคับ  มีฐานะเปนศาสตราจารย   ศาสตราจารยพิ เศษ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจําของสถาบัน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
เปนอาจารยพิเศษของสถาบันตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๖๕ ในระหวางไมมีสภาวิชาการตามมาตรา  ๑๙  ใหสภาสถาบันตามมาตรา  ๖๐  ทําหนาที่
สภาวิชาการจนกวาจะไดมีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๖ ผูที่ ได รับปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนี ยบัตรตามพระราชบัญญั ติ 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และผูไดรับอนุปริญญา   
และประกาศนียบัตรของวิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  วิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง   วิทยาลัยชางศิลป   วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมีศักด์ิและสิทธิเทากับผูไดรับ
ปริญญา  อนุปริญญา   และประกาศนียบัตรของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา   กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  และขอบังคับ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง   ประกาศ   ระเบียบ   และ
ขอบังคับ   ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใชอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
กําหนดใหจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  
และใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล  สามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ  
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง  มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  ๆ  สมควรมีกฎหมายรับรอง
ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีฐานะเปนนิติบุคคลในกระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อจัดการศึกษาดานนาฏศิลป   
ดุริยางคศิลป  คีตศิลป  และชางศิลป  สืบสาน  สรางสรรค  ศิลปะและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติอันเปนเอกลักษณของชาติ  และสงเสริมการผลิตบุคลากรเพื่อทําหนาท่ีชางศิลปกรรม  
ศิลปนอาชีพ  ครูศิลปะ  นักวิชาการ  และนักวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนสงเสริมสุนทรียศาสตร 
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

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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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๑/๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหน่ึงชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นได้ 

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) อนุมัตกิารจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
หรือยกเลิกการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วม   

  (๕/๒) กํากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“(๔)  แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต  รองคณบดี  รองผู้อํานวยการสํานัก  รองผู้อํานวยการวิทยาลัย  รองผู้อํานวยการศูนย์  
รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หัวหน้าภาควิชา  ผู้อํานวยการกอง  
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  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
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของกอง 
หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  แล้วแต่กรณี   
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  
หัวหน้าสํานักงานคณบดี  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  ผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันหรือในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์  ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ระบบการบริหารงานบุคคล  การกํากับมาตรฐานการศึกษา  
ยังไม่เอ้ืออํานวยต่อการบริหารงานของสถาบัน  อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติให้สถาบันสามารถจัดการศึกษาร่วมได้  
ทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของสถาบันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 




