
พระราชบัญญตั ิ
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

พ.ศ.2509 
-------------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว้  ณ  วนัที ่ 27  มนีาคม  พ.ศ.2509 
เป็นปีที ่ 21  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรจดัตั้งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้  โดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา  ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
พ.ศ.2509” 
 มาตรา 2  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
 มาตรา  3 (1)  ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “สถาบนั”  หมายความวา่  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 “สภาสถาบนั”  หมายความวา่  สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 “วิทยาเขต”  หมายความวา่  เขตการศึกษาของสถาบนัท่ีมีคณะ  ส านกัหรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการข้ึนไปตั้งอยูใ่นเขตนั้นตามท่ีสภา
สถาบนัก าหนด 
 มาตรา  4 (2)  ใหรั้ฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้
มีอ  านาจออกประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยันั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
(1)   (2)   มาตรา 3 มาตรา 4  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2543  มาตรา 3 
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 หมวด 1 
บททัว่ไป 

 
 มาตรา 5  ใหจ้ดัตั้งสถาบนัวิชาการชั้นสูงข้ึนเรียกวา่ “สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์”  
มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาวิชาการบริหารและการพฒันา ท าการวิจยัส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง 
 มาตรา  6 (3)  ใหส้ถาบนัเป็นนิติบุคคล 
 มาตรา  7 (4)  สถาบนัอาจแบ่งส่วนราชการ ดงัน้ี 

( 1 )  ส านกังานอธิการบดี 
( 2 )   ส านกังานวิทยาเขต 
( 3 )  คณะ 
( 4 )  ส านกั 
สถาบนัอาจใหมี้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการตาม

วตัถุประสงคใ์นมาตรา 5  เป็นส่วนราชการในสถาบนัอีกได ้
 ส านกังานอธิการบดี และส านกังานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง หรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 
 คณะ ส านกั และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบ่งส่วน
ราชการเป็นส านกังานเลขานุการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือกอง 
 ส านกังานเลขานุการ กอง และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง อาจ
แบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่างาน 
 มาตรา  8 (5)      ยกเลิก 
 
(3)  (4)  มาตรา 6  มาตรา 7  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2543  มาตรา  4 
(5)   มาตรา 8  ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2)               
พ.ศ.2543  มาตรา 5 
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  มาตรา  9 (6)  การจดัตั้ง การรวม และการยบุเลิกส านกังานวิทยาเขต คณะ ส านกั หรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา  10 (7)  การแบ่งส่วนราชการเป็นส านกังานเลขานุการ ภาควิชา และกอง หรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกองใหท้ าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลยั 
 มาตรา  11  ภายใตว้ตัถุประสงคต์ามมาตรา 5 สถาบนัจะรับบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัหรือ
สถาบนัวิชาการชั้นสูงอ่ืนเขา้สมทบในสถาบนักไ็ด ้  และใหมี้อ านาจใหป้ริญญาหรือประกาศนีย- 
บตัรชั้นหน่ึงชั้นใดแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยั หรือสถาบนัชั้นสูงนั้น ๆ ได ้
 การรับบณัฑิตวิทยาลยั  วิทยาลยัหรือสถาบนัวิชาการชั้นสูงเขา้สมทบในสถาบนั  ตลอดจน
การก าหนดใหมี้คณะกรรมการเป็นผูบ้ริหารในความควบคุมของสภาสถาบนัใหต้ราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 
 มาตรา  12 (8)  นอกจากเงินท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณแผน่ดิน สถาบนัอาจมีรายไดด้งัน้ี 

( 1 )  เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบนั 
( 2 )  เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถาบนั 

 ( 3 ) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท่ี้ราชพสัดุซ่ึงสถาบนัปกครอง ดูแล หรือใช้
ประโยชน์ 

( 4 )  รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
 ใหส้ถาบนัมีอ  านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของสถาบนั ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน 
 รายไดข้องสถาบนัรวมทั้งเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั
ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ย
วิธีการงบประมาณ เวน้แต่เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสญัญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิด
สญัญาซ้ือทรัพยสิ์นหรือสญัญาจา้งท าของท่ีด าเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณ 
 
 
(6)  (7)    มาตรา 9  มาตรา 10  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2543  มาตรา 6 
(8)   มาตรา  12   แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2)      
พ.ศ.2543  มาตรา 7 
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 มาตรา  12 ทว ิ (9)  บรรดาอสงัหาริมทรัพยท่ี์สถาบนัไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้ หรือไดม้าโดย
การซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถาบนั  ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ  และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของ
สถาบนั 
 มาตรา  13 (10)  บรรดารายไดแ้ละทรัพยสิ์นของสถาบนัจะตอ้งจดัการเพื่อประโยชน์ภายใน
ขอบวตัถุประสงคข์องสถาบนัตามมาตรา 5 
 เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถาบนัจะตอ้งจดัการตามเง่ือนไขท่ีผูอุ้ทิศใหก้ าหนดไว ้
และตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
 มาตรา  14 (11)   ใหมี้สภาสถาบนั ประกอบดว้ย 

( 1 )  นายกสภาสถาบนั ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
( 2 )  กรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่  อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย ์

 ( 3 ) กรรมการสภาสถาบนัจ านวนส่ีคน  ซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  
ผูอ้  านวยการส านกั  หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 ( 4 ) กรรมการสภาสถาบนัจ านวนสองคน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยป์ระจ าในสถาบนัซ่ึงได้
ท าการสอนในสถาบนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  และมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งตาม (3) 
 ( 5 ) กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุจ านวนแปดคนซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบนั 
 ใหส้ถาบนัแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงซ่ึงมิใช่กรรมการสภาสถาบนัตาม   (3)    เป็น
เลขานุการสภาสถาบนัโดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 หลกัเกณฑ ์  วิธีการไดม้า  และคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบนัและ
กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ  คลอดจนคุณสมบติัของผูรั้บเลือกและผูเ้ลือก  และวิธีการเลือก
กรรมการสภาสถาบนัตาม (3)  และ (4)  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนั  
 
(9)  มาตรา   12 ทว ิ     เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.2543  มาตรา  8 

(10)    มาตรา 13  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (ฉบบัท่ี  2)      
พ.ศ.2543  มาตรา 9 
(11)     มาตรา 14  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2)  
พ.ศ.2543  มาตรา  10 
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 มาตรา  15 (12)  นายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา 14 (3)  (4)  และ (5)  
มีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี   แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งหรืออาจไดรั้บเลือกใหม่
อีกได ้
 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  นายกสภาสถาบนัและกรรมการ
สภาสถาบนัตามมาตรา 14 (3)  (4) และ (5)  พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

( 1 )  ตาย 
( 2 )  ลาออก 

 ( 3 )  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ใหถ้อดถอนเพราะขาดคุณสมบติัของการเป็น
นายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ 
 ( 4 )  ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสภาสถาบนัในประเภทนั้น 
 ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา 14  (3)  (4)  และ  (5)  
พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง  หรือไดมี้การเลือกผู้
ด  ารงต าแหน่งแทนแลว้  ใหผู้ซ่ึ้งไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งหรือไดรั้บเลือกอยูใ่น
ต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
 ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัพน้จากต าแหน่งตามวาระแต่ยงัมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ  หรือ
ยงัมิไดเ้ลือกกรรมการสภาสถาบนัอ่ืนข้ึนใหม่  ใหน้ายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัซ่ึง
พน้จากต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งนายกสภา
สถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ  หรือไดมี้การเลือกกรรมการสภาสถาบนัอ่ืนข้ึน
ใหม่แลว้ 
 ในกรณีท่ีกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา 14 (3)  (4)  และ  (5)  พน้จากต าแหน่งก่อนครบ
วาระไม่เกินเกา้สิบวนั  สภาสถาบนัจะไม่ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งหรือ
เลือกกรรมการสภาสถาบนัข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่งกไ็ด ้
 
 
 
(12)   มาตรา 15 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2543  มาตรา  10 
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 หมวด 2 
การด าเนินงาน 

 
มาตรา  16 (13)   สภาสถาบนัมีอ  านาจและหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการโดยทัว่ไปของสถาบนั

และโดยเฉพาะใหมี้อ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
( 1 )  วางระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนั 

 ( 2 )  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีทบวงมหา 
วิทยาลยัก าหนด 
 ( 3 ) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการศึกษา  การวิจยั  การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และ
การทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

(4)  อนุมติัใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และประกาศนียบตัร 
(5)  พิจารณาการจดัตั้ง  การรวม  และการยบุเลิกคณะ  ส านกังานวิทยาเขต  วิทยาลยั  

ส านกั  หน่วยงาน  หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดงักล่าว 
 ( 6 )  เสนอการแต่งตั้งและการใหพ้น้จากต าแหน่งอธิการบดี  ศาสตราจารย ์  ศาสตราจารย์
พิเศษ  รองศาสตราจารย ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ( 7 )  แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ   รองอธิการบดี    คณบดี     รองคณบดี   
ผูอ้  านวยการส านกั  และรองผูอ้  านวยการส านกั  หรือหวัหนา้ส่วนราชการ  และรองหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 ( 8 )  วางระเบียบเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นของสถาบนั 
 ( 9 )  ก าหนดเขตการศึกษาของสถาบนัใหเ้ป็นวิทยาเขต 
 ( 10 ) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัในเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบักิจการของสถาบนัซ่ึง
มิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ 
 มาตรา  17  ใหน้ายกสภาสถาบนัเป็นผูเ้รียกประชุมสภาสถาบนั  ถา้กรรมการสภาสถาบนั
ตั้งแต่สามคนข้ึนไปร้องขอใหส้ภาสถาบนัประชุมเพื่อกิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใด  กใ็หน้ายกสภา
สถาบนัเรียกประชุม 
 
(13)   มาตรา  16  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2543  มาตรา  11 
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 ในการประชุมตอ้งมีกรรมการสภาสถาบนัมาประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหน้ายกสภาสถาบนัเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสภาสถาบนัไม่อาจมาประชุมได ้ 
ใหร้องนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหม้าประชุมเป็นประธานในท่ี
ประชุม 
 ถา้นายกสภาสถาบนัไม่อาจมาประชุมได ้  และไม่ไดม้อบหมายใหผู้ใ้ดมาประชุม  ใหท่ี้
ประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบนัคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 มาตรา  18  การลงมติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา  19 (14)   ใหมี้อธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของ
สถาบนั  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วยอธิการบดี  หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผูช่้วย
อธิการบดีตามจ านวนท่ีสภาสถาบนัก าหนด  เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายกไ็ด ้
 อธิการบดีนั้นจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาสถาบนัจาก
บุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา  20 
 อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งใหม่
อีกได ้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้
 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามวรรคสาม  อธิการบดีพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

( 1 )  ตาย 
( 2 )  ลาออก 
( 3 )  ถกูลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรง 

 ( 4 )  กระท าความผิดอาญาจนไดรั้บโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ความผิด
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ( 5 )  ถกูใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ในกรณีท่ีถกูสอบสวนทางวินยั
อยา่งร้ายแรง 
 ( 6 )  สภาสถาบนัมีมติใหถ้อดถอน 
  
(14)   มาตรา 19 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2) 
พ.ศ.2543  มาตรา 12 
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  รองอธิการบดี  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคคลผูมี้
คุณสมบติัตามมาตรา  20  และตอ้งเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั 
 ผูช่้วยอธิการบดี  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา 20  และตอ้งเป็น 
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั  และใหอ้ธิการบดีมีอ  านาจถอดถอนผูช่้วยอธิการบดีดว้ย 
 เม่ืออธิการบดีพน้จากต าแหน่ง  ใหร้องอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีพน้จากต าแหน่งดว้ย 
 มาตรา  20 (15)    อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูช่้วยอธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
 ( 1 )  ไดป้ริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภาสถาบนั
รับรองวิทยฐานะ  หรือ 
 ( 2 )  ไดป้ริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภา
สถาบนัรับรองวิทยะฐานะ  และไดท้ าการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีในสถาบนัหรือสถาบนั 
อุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ  หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบนัมาแลว้
รวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 
 มาตรา  21  การปฏิบติัราชการของรองอธิการบดีใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย
 ในกรณีท่ีต าแหน่งอธิการบดีวา่งลงหรืออธิการบดีไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ใหร้องอธิการ 
บดีเป็นผูรั้กษาการแทน  ถา้มีรองอธิการบดีหลายคน  ใหร้องอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็น
ผูรั้กษาการแทน  ถา้อธิการบดีไม่ไดม้อบหมาย ใหร้องอธิการบดีท่ีมีอาวโุสสูง เป็นผูรั้กษาการแทน 
 ในกรณีตามวรรคสองถา้ต าแหน่งรองอธิการบดีวา่งลง  หรือรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้  ใหส้ภาสถาบนัก าหนดกรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหน่งคนหน่ึงคนใดเป็นผูรั้กษาการ
แทน 
 มาตรา  22 (16)   เพื่อประโยชน์ในการบงัคบับญัชาใหถื้อวา่อธิการบดีเป็นอธิบดี  รอง
อธิการบดีเป็นรองอธิบดี  และผูช่้วยอธิการบดีเป็นผูช่้วยอธิบดีตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดินและกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา  22  ทว ิ  (17)   ใหมี้สภาคณาจารยป์ระกอบดว้ยกรรมการซ่ึงคณาจารยป์ระจ าของ
สถาบนัเลือกตั้งจากคณาจารยป์ระจ าของสถาบนั 
(15)   มาตรา  20  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2) 
พ.ศ.2543  มาตรา  12 
(16)   มาตรา  22  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2) 
พ.ศ. 2543  มาตรา  13 
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  สภาคณาจารย ์  มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าในกิจการของสถาบนัต่ออธิการบดี  
และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 องคป์ระกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์  และวิธีการเลือกตั้ง  วาระการ
ด ารงต าแหน่ง  และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงาน
ของสภาคณาจารยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนั 
 มาตรา  22 ตรี (18)   ในวิทยาเขตหน่ึง  ใหมี้ส านกังานวิทยาเขตโดยมีรองอธิการบดีคนหน่ึง
ซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้น  และจะใหมี้ผูช่้วย
อธิการบดีคนหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายกไ็ด ้
 การจดัระบบบริหารและการด าเนินงานในวิทยาเขตใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนั 
 มาตรา  23 (19)   ในคณะหน่ึง  ใหมี้คณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของคณะ  
และจะใหมี้รองคณบดีตามจ านวนท่ีสภาสถาบนัก าหนดเพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายกไ็ด ้
 ในส านกัหน่ึง  ใหมี้ผูอ้  านวยการส านกัเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของส านกั  
และจะใหมี้รองผูอ้  านวยการส านกัตามจ านวนท่ีสภาสถาบนัก าหนดเพื่อท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบ
ตามท่ีผูอ้  านวยการส านกัมอบหมายกไ็ด ้
 การแต่งตั้งคณบดี  รองคณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั  และรองผูอ้  านวยการส านกั  หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการและรองหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ให้
สภาสถาบนัแต่งตั้งจากบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา 20  และตอ้งเป็นขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนั 
 ใหค้ณบดี  รองคณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั  และรองผูอ้  านวยการส านกั  หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการและรองหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งสามปี   และอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนั
มิได ้
 
(17)  (18)    มาตรา 22  ทว ิ  22  ตรี   เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2543  มาตรา  14  
(19)   มาตรา  23  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2)  
พ.ศ.2543  มาตรา  15 
 



10 

  มาตรา  24  ใหมี้กรรมการประจ าคณะประกอบดว้ยคณบดีเป็นประธาน  รองคณบดี  
หวัหนา้ภาควิชาต่าง ๆ  เป็นกรรมการ  ถา้ในคณะไม่มีรองคณบดี  และไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา  
หรือมีแต่ไม่เกินสองภาควิชา  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งบุคคลจากคณาจารยข์องสถาบนัเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดจ้  านวนรวมทั้งประธานไม่นอ้ยกวา่สามคน  และใหค้ณะกรรมการประจ าคณะ
แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
 มาตรา  25  ใหมี้คณะกรรมการประจ าส านกั  ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการส านกัเป็นประธาน  
รองผูอ้  านวยการส านกั  หวัหนา้ภาควิชาต่าง ๆ  เป็นกรรมการ  ถา้ในส านกัไม่มีการแบ่งเป็น
ภาควิชา  หรือมีแต่ไม่เกินสองภาควิชา  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งบุคคลจากคณาจารยข์องสถาบนัเป็น
กรรมการเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดจ้  านวนรวมทั้งประธานไม่นอ้ยกวา่สามคน  และใหค้ณะกรรมการ
ประจ าส านกัแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
 มาตรา  26  คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการประจ าส านกัมีอ  านาจและหนา้ท่ี
ในคณะหรือส านกั  ดงัน้ี 

( 1 )  วางระเบียบปฏิบติัภายในคณะหรือส านกัดว้ยความเห็นชอบของสภาสถาบนั 
( 2 )  ก าหนดหลกัสูตรและรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร  เพื่อเสนอสภาสถาบนั 
( 3 )  จดัด าเนินการสอบไล่หรือทดสอบ 

 ( 4 )  รับปรึกษาและใหค้วามคิดเห็นแก่คณบดีหรือผูอ้  านวยการส านกัในกิจการของคณะ
หรือส านกั 
 มาตรา  27  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าส านกัให้
น าบทบญัญติัมาตรา 17  และมาตรา 18  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 มาตรา   28  คณบดีและผูอ้  านวยการส านกัมีอ  านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัคณะหรือส านกั
ดงัต่อไปน้ี 

( 1 )  จดัด าเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะหรือส านกั 
( 2 )  รักษาระเบียบวินยั 

 ( 3 )  ปฏิบติัการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสถาบนั  และระเบียบของคณะหรือส านกั 
 ฺฺมาตรา  29  เพื่อประโยชน์การบริหารราชการใหถื้อวา่ 
 ( 1 )  สถาบนัเป็นมหาวิทยาลยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลยั 
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  ( 2 )  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และคณบดี  เป็นอธิการบดี  รองอธิการบดี  และคณบดี  
ในมหาวิทยาลยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัตามล าดบั 
 ( 3 )  ผูอ้  านวยการส านกัเป็นคณบดีในมหาวิทยาลยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลยั 
 มาตรา   30    คณาจารยใ์นสถาบนั  มีดงัน้ี 

( 1 )  ศาสตราจารยซ่ึ์งอาจเป็นศาสตราจารยป์ระจ า  หรือศาสตราจารยพ์ิเศษ 
( 2 )  รองศาสตราจารย ์
( 3 )  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
( 4 )  อาจารยซ่ึ์งอาจเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ 

 มาตรา  31  ศาสตราจารยป์ระจ านั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งจาก
ขา้ราชการพลเรือนสามญัชั้นพิเศษของสถาบนั 
 ศาสตราจารยพ์ิเศษนั้น       จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ     แต่งตั้งจากผูท่ี้มิไดเ้ป็น
ขา้ราชการพลเรือนของสถาบนั 
 มาตรา 32  ศาสตราจารยป์ระจ าผูซ่ึ้งพน้ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  ใหเ้ป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 
 มาตรา   33   ศาสตราจารยต์อ้งมีคุณวฒิุดงัต่อไปน้ี 
 ( 1 )  ไดป้ริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีในสถาบนั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ  และ
ไดท้ าการวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดี  หรือ 
 ( 2 )  ไดป้ริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบปีในสถาบนั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ  และ
ไดท้ าการวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดี  หรือ 
 ( 3 )  ไดป้ริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปีในสถาบนั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ  
และไดท้ าการวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดี  หรือ 
 ( 4 )  ไดป้ริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ า
การวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดีเด่นเป็นพิเศษ 
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  มาตรา  34  รองศาสตราจารยน์ั้น  จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งจากขา้ราชการ
พลเรือนสามญัชั้นพิเศษของสถาบนัซ่ึงมีคุณวฒิุ  ดงัต่อไปน้ี 
 ( 1 )  ไดป้ริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปีในสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ  และ
ไดท้ าการวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดี  หรือ 
 ( 2 )  ไดป้ริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ปีในสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ   และ
ไดท้ าการวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดี  หรือ 
 ( 3 )  ไดป้ริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบปีในสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ   และ
ไดท้ าการวิจยัถึงขั้นท่ีสภาสถาบนัเห็นวา่ไดผ้ลดี 
 มาตรา  35  ผูช่้วยศาสตราจารยน์ั้น  จะไดแ้ต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนสามญัชั้นเอกของ
สถาบนัซ่ึงมีคุณวฒิุ  ดงัต่อไปน้ี 
 ( 1 )  ไดป้ริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีในสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ หรือ 
 ( 2 )  ไดป้ริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ส่ีปีในสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ  หรือ 
 ( 3 )  ไดป้ริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนัและไดท้ าการสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ปีในสถาบนัหรือสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสภาสถาบนัรับรองวิทยฐานะ 
 มาตรา  35  ทว ิ (20)   ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์  ศาสตราจารยพ์ิเศษ  ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย ์  และผูช่้วยศาสตราจารย ์  มีสิทธิใชต้  าแหน่งทางวิชาการดงักล่าวเป็น
ค าน าหนา้นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไป 
 
 
 
             
(20)   มาตรา  35  ทว ิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2)  
พ.ศ. 2543 มาตรา 16 
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  การใชค้  าน าหนา้นามตามความในวรรคหน่ึง  ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ดงัน้ี 
  ศาสตราจารย ์    ใชอ้กัษรยอ่  ศ. 
  ศาสตราจารยพ์ิเศษ   ใชอ้กัษรยอ่  ศ.  (พิเศษ) 
  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ   ใชอ้กัษรยอ่  ศ.  (เกียรติคุณ) 
  รองศาสตราจารย ์   ใชอ้กัษรยอ่  รศ. 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   ใชอ้กัษรยอ่  ผศ. 
 มาตรา  36  อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวฒิุไดรั้บปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง  หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบนั 
 อาจารยพ์ิเศษนั้นอธิการบดีจะไดแ้ต่งตั้งข้ึนประจ าปีการศึกษา  ตามค าแนะน าของคณบดี
หรือผูอ้  านวยการส านกั  จากบุคคลผูมี้คุณวฒิุเช่นเดียวกบัอาจารยป์ระจ า 
 ในกรณีแบ่งปีการศึกษาเป็นภาคการศึกษา  อธิการบดีจะแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษตาม
ค าแนะน าของคณบดีหรือผูอ้  านวยการส านกั  จากบุคคลผูมี้คุณวฒิุเช่นเดียวกบัอาจารยป์ระจ าใน
แต่ละภาคการศึกษากไ็ด ้
 

หมวด  3 
ปริญญาและเคร่ืองหมายวทิยฐานะ 

 
 มาตรา   37   ปริญญามี  2  ชั้น  คือ 
 เอก   เรียกวา่   ดุษฎีบณัฑิต   ใชอ้กัษรยอ่   ด. 
 โท    เรียกวา่   มหาบณัฑิต    ใชอ้กัษรยอ่   ม. 
 มาตรา  38  สถาบนัมีอ านาจใหป้ริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนั  การ
ก าหนดใหป้ริญญาในสาขาวิชาใดและชั้นใด  และจะใชอ้กัษรยอ่อยา่งไร  ใหต้ราเป็นพระราช
กฤษฎีกา  
 มาตรา  39  สภาสถาบนัอาจตราขอ้บงัคบัก าหนดใหป้ริญญาชั้นใดในสาขาวิชาใด  เป็น
ปริญญาเกียรตินิยมดีมาก  และปริญญาเกียรตินิยมดี  จากปริญญาในสาขาวิชานั้นได ้
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  มาตรา  40  (21)   สภาสถาบนัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดใหมี้ประกาศนียบตัรบณัฑิตและ
ประกาศนียบตัร  ส าหรับวิชาใดได ้ ดงัน้ี 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลงั
ท่ีไดรั้บปริญญาแลว้  
 ประกาศนียบตัร  ออกใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  หรือผูส้ าเร็จการฝึกอบรม
 มาตรา  41  สถาบนัมีอ  านาจใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิแก่บุคคลซ่ึงสถาบนัเห็นวา่เป็น
ผูท้รงคุณวฒิุสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ 
 มาตรา  42 (22)   สถาบนัอาจก าหนดใหมี้ครุยวิทยฐานะหรือเขม็วิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และประกาศนียบตัร  และอาจ
ก าหนดใหมี้ครุยประจ าแหน่งนายกสภาสถาบนั  กรรมการสภาสถาบนั  และครุยประจ าต าแหน่ง
คณาจารยข์องสถาบนัได ้
 การก าหนดลกัษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  
และครุยประจ าต าแหน่ง  ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งจะใชใ้นโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไข
อยา่งใด  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนั 
 มาตรา  43 (23)   สภาสถาบนัอาจออกขอ้บงัคบัก าหนดใหมี้เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมายและ
เคร่ืองแต่งกายนกัศึกษาได ้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
 
(21)   มาตรา  40  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2) 
พ.ศ.2543  มาตรา  17 
(22)  (23)   มาตรา  42  มาตรา  43  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (ฉบบัท่ี  2)  มาตรา  18 
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 หมวด  4 
บทก าหนดโทษ 

 
 มาตรา  44  (24)   ผูใ้ดใชค้รุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ  ครุยประจ าต าแหน่ง  เคร่ืองแบบ  
เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษาของสถาบนั  โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช ้  หรือแสดงดว้ย
ประการใด ๆ  วา่ตนมีต าแหน่ง  ปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หรือประกาศนียบตัร  โดยท่ีตน
ไม่มี  ถา้ไดก้ระท าเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสิทธิจะใชห้รือมีต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา  45  ในระยะเร่ิมแรกท่ียงัมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งอธิการบดี  รอง
อธิการบดี  คณบดีและผูอ้  านวยการส านกั  ใหส้ภาสถาบนัประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรีเป็นนายก
สภาสถาบนัโดยต าแหน่ง  และใหก้รรมการโดยต าแหน่งเท่าท่ีมีอยูต่ามความในมาตรา 14  เป็น
กรรมการสภาสถาบนัและใหเ้ลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ  เป็นเลขานุการสภาสถาบนัอีก
ต าแหน่งหน่ึง 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
     จอมพล  ถนอม  กติตขิจร 
              นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
(24)  มาตรา 44  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2543   มาตรา 19    
พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2543     ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  117  ตอนท่ี  37  ก  วนัท่ี  28  เมษายน  2543 


