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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมา 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการ

พัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้กําหนดว่า           
“ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and management) เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการ
กําหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้าพร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัย
คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบันและผลผลิตที่ดี” ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาดังกล่าวได้กําหนดแนวทางการพัฒนาในเรื่องของธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ไว้ประการหนึ่ง คือ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สําหรับแผนพัฒนา
ระยะยาว 15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานต่างๆ ของสถาบันให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้กําหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูง โดยได้กําหนดกลยุทธ์
ประการหน่ึงคือ การจัดต้ังสํานักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขึ้น 

 ปัจจุบันบทบาท อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาสถาบันมีมากขึ้น นอกจากอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แล้ว ยังมีอํานาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอํานาจจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ .ร .) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) นอกจากน้ันแล้ว สภาสถาบัน
ยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารสถาบัน การถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาคมของ
สถาบัน การควบคุมกํากับการบริหารงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบัน การติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานของฝ่ายบริหารสถาบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รวมท้ัง
ต้องประเมินตนเองของสภาสถาบันด้วย  

 สําหรับตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้รับโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ัง จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาและ
คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ดังน้ี 
 1.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงในวงการต่างๆ 
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 2.  เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
 3.  เป็นบุคคลที่มีความสนใจในการบริหารและการพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
 4.  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานตามสมควรแก่ตําแหน่งหน้าที่ 
 5.  เป็นผู้ที่ยึดและรักษาประโยชน์ของสถาบันเป็นสําคัญ 
 6.  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสถาบัน 
 7.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง 

วิธีการได้มาซึ่งบุคคลที่ประกอบขึ้นมาเป็นสภาสถาบัน น้ัน จะมีหลายวิธีการแต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงใน
กระบวนการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน คือการสร้างกระบวนการสรรหานายก
สภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันที่เป็นระบบคุณธรรมดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งไปที่การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบัน การที่จะได้บุคคลใดมาเป็นนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างกันไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน ซึ่งได้กําหนดวิธี
หลักเกณฑ์สรรหา เลือกต้ัง แต่งต้ัง ที่แตกต่างกันออกไป แต่ละวิธีการที่จะได้มาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งก็ถือว่าเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง การได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน น้ัน ส่วนใหญ่จะได้มา 3 วิธีด้วยกันคือ การสรรหา การ
เลือกต้ัง การแต่งต้ัง การดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ ปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดําเนินการสรรหา การเลือกต้ัง การแต่งต้ัง หรือกับประกาศของหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังน้ี   

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มกราคม 
2556 
 สํานักงานสภาสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลเบ่ืองต้นเก่ียวกับคุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกครั้ง รวมท้ังจํานวนแห่งในการดํารงตําแหน่งนายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทุกราย โดยจัดทําเป็นเอกสารประกอบการประชุมในการสรรหาผู้
สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2. หนังสือขอทบทวนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2557 

 สํานักงานสภาสถาบันได้ปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 
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  1. ได้ตรวจสอบจํานวนแห่งในการดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทุกราย 
  2. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังก่อนวันครบกําหนดตาม
วาระไม่เกินสองเดือน เพ่ือมิให้เกิดการแต่งต้ังล่วงหน้าเป็นเวลานาน 
   3. การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่มีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ไม่มากนัก สถาบันพิจารณาแล้วให้ดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่ถึงแก่กรรม
ไปพร้อมกับชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
  4. สถาบันได้ดําเนินการเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาในการเสนอโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ัง เรียงตามลําดับ และมีรายละเอียดครบทุกเรื่องตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต้องการ 
 3. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

  ก่อนที่สถาบันจะได้ดําเนินการเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 39/2559 ข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว 

 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 

  สถาบันได้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตําแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ตามคําสั่งสภาสถาบันที่ 
38/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 5. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

  สํานักงานสภาสถาบันได้ดําเนินการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยตรวจสอบการทํางานให้สอดคล้องกับขั้นตอน เอกสารที่ต้อง
นําเสนอโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไปตามข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

และมีหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของสถาบัน ดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
มาตรา 14 , 15 , 16 และ 17 
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2. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551 

3. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

4. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เริ่ม
ใช้เมื่อปี 2543 

 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน น้ัน 
ต้องเก่ียวข้องกับหน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบันตลอดเวลาในด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ฉะน้ัน ผู้ที่มีหน้าที่หลักในเร่ืองน้ีจะต้องมีการวางแผนการดําเนินงานอย่าง
รอบคอบ มีระยะเวลาการทํางานที่ยืดหยุ่นได้ และในการทํางานลักษณะน้ีอาจเกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้
ตลอดเวลา จึงต้องเตรียมหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราให้ได้ ต้องมีใจเป็นกลาง
ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ มีสติเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การทํางานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ัง
เลขานุการสภาสถาบันให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 1.2.2 เพ่ือผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการ
แต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน  
 1.2.3 เพ่ือผู้บริหารสามารถติดตามงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบันได้  
1.3  ขอบเขตเนื้อหา 

กระบวนการและขั้นตอนในการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการ
สภาสถาบัน (ส่วนกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา สภาคณาจารย์จะดําเนินการเลือกต้ังและส่ง
ช่ือมาให้สํานักงานสภาสถาบันเสนอช่ือแต่งต้ัง) 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 สามารถปฏิบัติงานในการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ัง
เลขานุการสภาสถาบันได้ 
 1.4.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได้ ลดเวลาในการสอนงานการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน 
 1.4.3 ผู้บริหารสามารถติดตามงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบันได้ 
  

 



 
 

บทที่ 2 

โครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 สภาสถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 สํานักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดต้ังขึ้นตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือเป็น
หน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบันให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
หน่วยงานในการประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน 
ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งต้ังโดยสภาสถาบัน การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภา
สถาบัน เช่ือมโยงถ่ายทอดนโยบายของสภาสถาบันสู่สถาบัน /ประชาคม และจากสถาบัน /ประชาคม สู่สภา
สถาบัน  

องค์ประกอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ 
กรรมการสภาสถาบันจํานวน 4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภาสถาบันจํานวน 2 คน ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจําในสถาบันซึ่งได้ทําการสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบ เท่าคณะ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 คนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก
สถาบัน โดยให้สถาบันแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบัน เป็นเลขานุการสภาสถาบันโดย
คําแนะนําของอธิการบดี รวม 18 คน ดังแผนภาพที่ 2.1 
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นายกสภาสถาบัน 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 2 คน 

กรรมการสภาสถาบันจากสภาคณาจารย์ 
2 คน 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร 4 คน 

เลขานุการสภาสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายถึง เป็นบุคคลภายนอกสถาบัน         หมายถึง เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบัน 

     

   

 ในการประชุม Retreat สภาสถาบัน ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 จึงให้ออกประกาศ 
กําหนดนโยบายของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังน้ี    

 2.1.1 วิสัยทัศน์ 

 เป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาระดับโลกที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพ่ือสร้างผู้นําและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยมีบทบาทท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (World Class Graduate Studies Concentrating 
on Creating Leaders and Sustainable Development with Special Emphasis on the Role of 
Government, Business, and Civil Society.) 

 2.1.2 พันธกิจ 

 2.1.2.1 วางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน 
2.1.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัย

กําหนด 

แผนภาพที่ 2.1 แผนผังองค์ประกอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2.1.2.3 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.1.2.4 อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร 
2.1.2.5 พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกคณะ สํานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สํานัก 

หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังการแบ่งส่วนราชการของส่วน
ราชการดังกล่าว 

2.1.2.6 เสนอการแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 2.1.2.7 แต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการ
สํานัก และรองผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

2.1.2.8 วางระเบียบเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 
2.1.2.9 กําหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็นวิทยาเขต 

 2.1.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของสถาบันซึ่งมิได้ระบุ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หน่ึงโดยเฉพาะ  

 2.1.3 นโยบาย 

2.1.3.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ในการบริหารจัดการ
สภาสถาบัน และกํากับการบริหารจัดการสถาบัน 

2.1.3.2 ส่งเสริมให้สถาบันใช้ศักยภาพและจุดแข็งของสถาบันในการช้ีนําสังคมในการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก 

2.1.3.3 ส่งเสริมการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสรรหาแหล่งรายได้
ใหม่ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการลงทุนเพ่ือความย่ังยืนทางการเงินของสถาบัน 

2.1.3.4 ส่งเสริมและผลักดันการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความรู้
คู่คุณธรรม และพร้อมที่จะเป็นผู้นําในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2.1.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีอัตลักษณ์ มี
คุณภาพในระดับสากล มีความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยให้
ความสําคัญกับบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 2.1.3.6 สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและการยกระดับมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  

2.1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยงานการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม 
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2.1.3.8 ส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันเปิดประตูสู่สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการทําวิจัย การจัดทําหลักสูตร การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 2.1.3.9 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยในศาสตร์แห่งการพัฒนาอย่างย่ังยืนของคณาจารย์และนักศึกษา 
ทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยเชิงนโยบายโดยเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ
และในระดับสากล 

2.1.3.10 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการวิชาการ สามารถเป็นผู้นําการ
ฝึกอบรมและการให้คําปรึกษาให้กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้  

 2.1.3.11 ผลักดันให้สถาบันคัดเลือกและบรรจุบุคลากรสายวิชาการที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันช้ันนําที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

2.1.3.12 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการดําเนินการที่ส่งเสริมนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 2.1.3.13 สนับสนุนการพัฒนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวกให้สวยงาม มี
บรรยากาศการเป็นสถานศึกษา มีความทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2 โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ด้วยความช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ 
Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหน่ึงของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม 
และงานสอนส่วนหนึ่งของสํานักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหน่ึงของสถาบัน มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังน้ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ : 

หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในโดยค าสั่ง
สภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน 

จัดท ำโดย : กองแผนงำน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สภาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ/ วิทยาลัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะการจัดการการท่องเท่ียว 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ส านัก 

ส านักวิจัย 

ส านักสิริพัฒนา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 
    สารบรรณ 
    ผังแม่บทและอาคารสถานที ่
    โยธาและซ่อมบ ารุง 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
    พัฒนาภูมิทัศน ์

กองบริการการศึกษา 

กองแผนงาน 

กองคลังและพัสดุ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองงานผู้บริหาร 
    นโยบายสถาบันและการ
ประชุม 
    สื่อสารองค์การและกจิกรรม
เพื่อสังคม 
    กิจการนกัศึกษา 
    กิจการนานาชาต ิ
    วินัยและนิตกิาร 
    ติดตามการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (นิด้าโพล) 

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สภาคณาจารย ์ ส านักงานสภาสถาบัน 

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2.3 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 
 สํานักงานสภาสถาบัน มีภาระหน้าที่ของหน่วยงานดังน้ี 
 2.3.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจและหน้าที่ของสภาสถาบันตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2.3.2 ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภาสถาบัน คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่
สภาสถาบันมอบอํานาจให้กระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน 
 2.3.3 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาสถาบันที่มอบหมายให้สถาบัน คณะ/สํานักหรือหน่วยงานของ
สถาบันนําไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานดังกล่าวต่อสภาสถาบัน 
 2.3.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/สํานักหรือหน่วยงานของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย 
 2.3.5 รวบรวม สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบ 
การพิจารณาของสภาสถาบัน 
 2.3.6 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการดําเนินงานของสภาสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา
 2.3.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจการของสภาสถาบันให้แก่คณะ/สํานัก/หน่วยงานและบุคลากรของ
สถาบันตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ และประชาชนทั่วไปและสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกิจการของสภาสถาบัน 
 2.3.8 ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการของสํานักงานสภาสถาบัน 
 2.3.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
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เลขานุการสภาสถาบนั 

นายกสภาสถาบัน  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หัวหน้าสํานักงานสภาสถาบนั 

กลุ่มงานประชมุสภา
สถาบนั 

กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล    

 

- งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- งานพัสดุ- ครุภัณฑ์ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินและงบ 
ประมาณ 
- งานเว็บไซต์สํานักงานสภา
สถาบัน 
- งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ของสภาสถาบัน 
- พิธีมอบเหรียญเกียรติยศ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ 
- งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   - งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ 
- ง า น กํ า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบาย/มติสภา
สถาบัน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ง า น จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร
ดําเ นินงานและการประเ มิน
ตนเอง 
- งานควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง 
- งาน อ่ืน  ๆ   ที่ เ ก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ 

- งานประชุมสภาสถาบัน 
- งาน Orientation และ 
Retreat 
- งานการได้มาซึ่งนายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภา
สถาบัน 
- งานแต่งต้ัง/ประสานงาน
การแต่งต้ังคณะกรรมการ/
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทํางาน 
- งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

แผนภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน สํานักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2.4 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสํานักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังน้ี 
2.4.1 กลุ่มงานบริหารและธุรการ  

 - งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
       - งานพัสดุ งานครุภัณฑ์ 
       - งานบุคคล 
            - งานจัดทําเว็บไซต์สํานักงานสภาสถาบัน 
     - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของสภา
สถาบัน 
    - พิธีมอบเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    - งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.2 กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน   
 - งานเลขานุการการประชุม 
       - งาน Orientation และ Retreat 
       - งานการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน 
    - งานแต่งต้ัง/ประสานงานการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 
    - งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.3 กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
       - งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
       - งานกํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติสภาสถาบัน 
     - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     - งานจัดทํารายงานการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
     - งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
     - งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตารางที่ 2.1 จํานวนบุคลากรในหน่วยงานสํานักงานสภาสถาบัน 
  

ที่ ประเภท จํานวน วุฒิ หมายเหตุ 
1 ข้าราชการ*  1 อัตรา ปริญญาโท  
2 พนักงานสถาบัน  3 อัตรา ปริญญาตร ี  

 รวม  4 อัตรา   

หมายเหตุ * นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานสภาสถาบัน 
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2.5 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
  2.5.1 งานประชุมสภาสถาบัน 
         2.5.1.1 ก่อนการประชุม 
          - จัดทําหนังสือถึงผู้บริหารสถาบัน ผู้อํานวยการกอง/สํานักให้ส่งวาระเข้าที่ประชุม 
(กําหนดไว้ 7 วันล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารการการประชุมสภาสถาบัน) 
          - รวบรวมวาระการประชุมและจัดวาระการประชุมให้ตรงกับเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 
หรือเพ่ือพิจารณา และอยู่ด้านใด (ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ) 
        - จัดทําหนังสือเชิญประชุมสภาสถาบัน และหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน 
        - จัดทําวาระการประชุมเสนอนายกสภาสถาบันพิจารณา 
         - พิจารณา ตรวจแก้ไขใบนําเสนอวาระให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
        - ส่งถ่ายเอกสารตามจํานวนกรรมการสภาสถาบันที่รับเป็นเอกสาร 
        - ประสานงานเรื่องรถยนต์จัดส่งเอกสาร 
        - ควบคุม ดูแลการจัดส่งเอกสารการประชุมสภาสถาบันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน) 
        - ดูแลเอกสารการเงิน ใบสําคัญรับเงิน ควบคุมการยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมสภาสถาบัน 
       - ตรวจสอบจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน และผู้นําเสนอวาระการประชุม
ต่างๆ 
        - จัดประชุมผู้บริหาร ผู้อํานวยการกอง/สํานัก ที่มีวาระการประชุมในส่วนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาสถาบัน ล่วงหน้า 2 วัน 
        - ประสานงานเร่ืองอาหารว่าง เครื่องด่ืม ผลไม้ในการประชุม ที่จอดรถยนต์ของ
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.5.1.2 วันประชุม 
        - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม ระบบเครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน
ป้ายช่ือ ที่น่ัง ฯลฯ 
      - อํานวยความสะดวกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่มารับประทานอาหาร
กลางวันก่อนการประชุมสภาสถาบัน 
       - จดบันทึกการประชุม 
       - อํานวยความสะดวกในการ DownLoad ไฟล์เอกสารการประชุมจากระบบ iTunes U 
ให้กับกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน 
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      2.5.1.3 หลังการประชุม 
       - พิจารณา ตรวจสอบแก้ไขมติการประชุมสภาสถาบัน  
      - จัดทําบันทึกส่งมติการประชุมสภาสถาบัน เข้าที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก
เป็นวาระประธานแจ้งให้ทราบ 
     - จัดทําบันทึกเวียนรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมาเวียนรับรองแล้วให้
ประชาคมทราบ 
   - ควบคุมดูแลการคืนเงินในการจัดประชุมสภาสถาบันให้เรียบร้อย 
     - พิจารณา ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสถาบันก่อนเสนอเลขานุการสภา
สถาบันลงนาม    
   - ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ก่อนเสนอนายกสภาสถาบัน
ลงนาม    
  2.5.2 Retreat สภาสถาบัน 
      2.5.2.1 ก่อนวัน Retreat สภาสถาบัน 
   - เสนอหัวหน้าสํานักงานสภาสถาบันเรื่องวัน เวลาที่จะ Retreat สภาสถาบัน เพ่ือ
ปรึกษาผู้บริหารสถาบัน รวมทั้งรวบรวม สรุปประเด็นสําคัญในรอบปี แยกประเด็นในแต่ละด้าน (ด้านนโยบาย
และแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการเรียนการ
สอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ) เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
       - จัดทําวาระเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา/ทราบหัวข้อ Retreat สภา
สถาบัน และพิจารณา วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุม 
      - ประสานงานกับโรงแรม (ถ้าจัดนอกสถานที่) และนัดหมายเพ่ือไปดูสถานที่จัด 
Retreat สภาสถาบัน เรื่อง ห้องประชุม การจัดโต๊ะประชุม ป้ายช่ือ ระบบอินเตอร์เน็ต จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
อาหารว่าง และอาหารกลางวัน การเดินทาง เป็นต้น  
     - ส่งหนังสือเชิญ Retreat สภาสถาบัน (บางครั้งให้เชิญคณบดี ผู้อํานวยการสํานักเข้า
ร่วมประชุมด้วย) 
      - จัดทําข้อมูลในหัวข้อ Retreat  สภาสถาบัน แล้วนัดหมายเพ่ือประชุมผู้บริหารสถาบัน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะนําเสนอในวัน Retreat สภาสถาบัน 
     - ควบคุมดูแลการผลิตเอกสาร ข้อมูลที่จะแจกในที่ประชุม Retreat สภาสถาบัน 
     - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายงาน  และอํานวยความสะดวกต่างๆ กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     2.5.2.2 วัน Retreat สภาสถาบัน 
      - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงแรม (กรณีจัดประชุมนอกสถานที่) เรื่องความเรียบร้อย
ของห้องประชุม ไมโครโฟน ป้ายช่ือ ที่น่ัง ระบบเคร่ืองปรับอากาศ และการเสริฟของว่าง ฯลฯ 
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            - อํานวยความสะดวกในการ Down Load ไฟล์เอกสารการประชุมจากระบบ iTunes U 
ให้กับกรรมการสภาสถาบัน 
         - จดบันทึกการประชุม 
            - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้เรียบร้อย 
           2.5.2.3 หลังการประชุม Retreat สภาสถาบัน 
            - พิจารณา ตรวจสอบแก้ไขหาประเด็นที่สําคัญๆ  
           - จัดทําบันทึกส่งมติการประชุม Retreat สภาสถาบัน เข้าที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการ
สํานักเป็นวาระประธานแจ้งให้ทราบ  
            - พิจารณา ตรวจสอบรายงานการประชุม Retreat สภาสถาบันก่อนเสนอเลขานุการ
สภาสถาบันลงนาม   
  2.5.3 สภาสถาบันพบประชาคม 
      2.5.3.1 ก่อนวันสภาสถาบนัพบประชาคม 
      - เสนอหัวหน้าสํานักงานสภาสถาบันเรื่องวัน เวลาที่สภาสถาบันพบประชาคม เพ่ือ
ปรึกษาผู้บริหารสถาบัน รวมทั้งรวบรวม สรุปประเด็นสําคัญในรอบปี แยกประเด็นในแต่ละด้าน (ด้านนโยบาย
และแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการเรียนการ
สอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ) เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
       - จัดทําวาระเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน เพ่ือทราบ วันที่สภาสถาบันพบประชาคม  
     - จัดทําหนังสือเชิญนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันเพ่ือพบประชาคม  
     - จัดทําหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกหน่วยงานในสถาบัน  
      - ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดสถานท่ี อาทิ กลุ่มงานผังแม่บทและ
อาคารสถานที่ กองกลาง เพ่ือจัดสถานที่ภายในงาน จัดโต๊ะลงทะเบียน จัดเวที จัดเก้าอ้ีสําหรับผู้เข้าร่วมงาน 
ฯลฯ ประสานงานกับกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ ในเรื่อง การจัดวางไมโครโฟนบนเวที ไมโครโฟนสําหรับผู้ต้ัง
คําถาม และโพเดียมพิธีกร ฯลฯ  
     - รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือสั่งของว่าง 
      - ควบคุมดูแลเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
     - ตรวจสอบแกไ้ขการจัดทําข้อมูลสภาสถาบันพบประชาคมให้เป็นปัจจุบัน แล้วนําเสนอ
เลขานุการสภาสถาบัน  
   - จัดทําแบบประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “สภาสถาบันพบประชาคม” 
       - ควบคุมดูแลการผลิตเอกสาร ข้อมูลที่จะแจกกรรมการสภาสถาบัน และผู้เข้าร่วมงาน 
     - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือมอบหมายงาน และอํานวยความสะดวกต่างๆ กับ
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 
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   2.5.3.2 วันงานสภาสถาบนัพบประชาคม 

      - ดูแลความเรียบร้อยของห้องจัดงาน ไมโครโฟน ป้ายช่ือ ที่น่ัง ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
โต๊ะลงทะเบียน ของว่างกรรมการสภาสถาบัน ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งบริเวณจัดงานโดยรอบ ฯลฯ 
     - ควบคุมดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้เรียบร้อย 

   2.5.3.3 หลังวันงานสภาสถาบันพบประชาคม 

   - รวบรวมจํานวนรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม แยกเป็นหน่วยงาน 
   - ประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “สภาสถาบันพบประชาคม” 

  2.5.4 การสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน  

      - จัดทําหนังสือเสนออธิการบดีให้เริ่มกระบวนการสรรหานายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบัน 
       - จัดทําหนังสือแจ้งคณะ/สํานัก  ดําเนินการเลือกต้ังและเสนอช่ือผู้แทนหน่วยงาน และ
ผู้แทนผู้บริหาร อย่างละ 1 คน  เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2551 ข้อ 7.1 และ 7.2 
       - จัดทําหนังสือแจ้งสภาคณาจารย์  เสนอช่ือผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการสรรหานายก
สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายก
สภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 7.3 
       - จัดทําหนังสือแจ้งสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เสนอช่ือผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2551 ข้อ 7.4 
       - แจ้งสภาสถาบันทราบเรื่องการครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
       - สถาบันมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์ และผู้แทนสมาคม
นักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
      - เวียนแจ้งคําสั่งฯ ให้คณะกรรมการทราบและดําเนินการสรรหานายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ   
       - คณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเสนอผลต่อสถาบัน (ปฏิบัติจริงประมาณ 60 วัน) สถาบันดําเนิน 
การขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง (อย่างน้อย 60 วัน)  
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          ขั้นตอนการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน มีดังนี้  

           - จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธาน รองประธาน 
เลขานุการ พิจารณาแผนการดําเนินงาน ร่างประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ร่างแบบฟอร์มเสนอช่ือ ขั้นตอน 
การคัดเลือก และการประชาสัมพันธ์ 
           - จัดประชุมคณะกรรม การสรรหาฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือเปิดกล่องเสนอช่ือ และไปตรวจสอบ
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเบ้ืองต้น 
         - จัดประชุมคณะกรรม การสรรหาฯ ครั้งที่ 3 เพ่ือคัดเลือกนายกสภาสถาบัน 1 คน 
สํารอง 2 คน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน สํารอง 16 คน 
       - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทาบทามผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
   - ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง เอกสาร
หลักฐานในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
   - จัดทําหนังสือขอเอกสารหลักฐานจากนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        - จัดทําหนังสือเอกสารที่เก่ียวข้องเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เสนอเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

               ขั้นตอนการเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร มีดังนี้ 

            - จัดทําบันทึกถึงอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และอนุมัติให้เลือกต้ังกรรมการสภา
สถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.)        
       - จัดทําบันทึกส่งให้ผู้มีสิทธิทราบวันเลือกต้ังล่วงหน้าทราบกําหนดวันเลือกต้ังล่วง หน้า 
30 วัน 
           - ดูแลการจัดทําบัตรเลือกต้ัง และการดําเนินการเลือกต้ังในวันที่มีการประชุมคณบดี/
ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.)  
                          -  จัดทําประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง  ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
สถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เสนออธิการบดีลงนาม 
          - จัดทําหนังสือเสนออธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทําหน้าที่เลขานุการ
สภาสถาบัน (ผ่านความเห็นชอบหัวหน้าสํานักงานสภาสถาบัน)    
           - นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน  เริ่มวาระการดํารงตําแหน่ง  
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      ขั้นตอนการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน มีดังนี้ 
       - จัดทําหนังสือเสนออธิการบดีพิจารณาเลือกเลขานุการสภาสถาบัน จากตําแหน่งรอง
อธิการบดีที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
      - จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน 
  2.5.5 ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเก่ียวกับบริหารงานทั่วไปในสํานักงาน เช่น งาน
ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงานบริหารงบประมาณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติวันลามาสายของ
หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

  2.5.6 บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป จัดทําเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เช่น พัฒนาเอกสารที่แจกให้
กรรมการสภาสถาบันคือ คู่มือนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน และจัดทําคู่มือสรรหานายกสภา
สถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
การแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน 
  2.5.7 ดําเนินการเก่ียวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือในการทํางาน อาทิ สถานที่จัดประชุมสภาสถาบัน 
สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ) 
  2.5.8  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานบริหารงานทั่วไป ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้ารวมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง 
เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  2.5.9 ดําเนินการ การประชุม NIDA Transformation Committee  ซึ่งมีนายกสภา
สถาบันเป็นประธาน โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ศึกษาข้อมูลเพ่ือเสนอแนะทิศทาง นโยบายและแนวทางในการ
ปรับตัวของสถาบันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ  และจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับตัวของสถาบัน เพ่ือ
นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน 
  2.5.10 ด้านการวางแผน 
   ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการของสํานักงานสภาสถาบันไว้ล่วงหน้า 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด สามารถ
ติดตาม และตรวจสอบการทํางานได้ 
   2.5.10.1 วางแผนการปฏิบัติงานและแบ่งงานทุกคร้ังที่มีการประชุมสภาสถาบัน เช่น 
การกําหนดส่งช่ือวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสารการประชุม การเสนอระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง เสนอ
นายกสภาสถาบันลงนาม การส่งระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่นายกสภาสถาบันลงนามแล้ว ส่งคืนต้นเรื่อง 
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   2.5.10.2 วางแผนการดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  การกําหนดวันการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร การแต่งต้ังเลขานุการสภา เพ่ือที่สามารถติดตาม และตรวจสอบการทํางานได้ 
   2.5.10.3 วางแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดงานมอบเหรียญเกียรติยศสภา
สถาบัน (NIDA Council Medal of Honour) 
   2.5.10.4 ร่วมกําหนด และช่วยร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 
2561 ประกาศสภาสถาบัน เรื่อง นโยบายสภาสถาบัน พ.ศ. 2559 ประกาศ ฯ อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้
ฉบับที่ 33 เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
   2.5.10.5 วางแผนการทํางาน และสร้างความเข้าใจในการทํางานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงาน และโครงสร้างการทํางาน 
  2.5.11 ด้านการประสานงาน 
   2.5.11.1 ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนํา
เบ้ืองต้นแก่บุคลากรในสํานักงานสภาสถาบัน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
กําหนดไว้ 
         - ประสานงานเร่ืองการจัดส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมกับหน่วยงาน
ภายในสถาบัน 
         - ประสานงานการจัดส่งเอกสารการประชุมกับงานผังแม่บทและอาคารสถานท่ี 
กองกลาง 
         - ประสานงานกับโรงแรมเรื่องการจัดประชุมสภาสถาบันนอกสถานที่ 
        - ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ภายนอกหน่วยงาน เพ่ืออํานวยความ
สะดวก และเกิดความร่วมมือในการทํางาน อาทิ สถานที่จัดประชุมสภาสถาบัน สมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ) 
   2.5.11.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       - ประสานงานการลงวันเวลาประชุมสภาสถาบันกับเลขานุการของนายกสภาสถาบัน 
และเลขานุการ 
       - ประสานงานการจัดประชุมนอกสถานที ่
      - ประสานงานเรื่องการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสต่างๆ  
        - ประสานงานเร่ืองของขวัญ กระเช้าวันเกิด ของขวัญปีใหม่ของนายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิกับบริษัท สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์       
        - ประสานงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิกับ
หน่วยงานภายนอก (สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบัน
คลังสมองของชาติ) 
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  2.5.12 ด้านการบริการ 
   2.5.12.1 ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไปแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมท้ังตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
         - ถ่ายทอดความรู้ ช้ีแจงถึง วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
นําไปสู่ความสําเร็จของงาน และช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน  
         - ให้คําช้ีแจง ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม การเขียนรายงานการประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
         - ให้คําปรึกษา และแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการสรรหานายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
        - ให้คําปรึกษากับผู้ที่มาปรึกษาเร่ืองการหาข้อมูล เอกสารของสํานักงานสภาสถาบัน 
         - ให้คําปรึกษา ข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับการจัดส่งเอกสารให้นายกสภาสถาบัน หรือ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
   2.5.12.2 พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านการบริหารงานทั่วไปที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
        - จัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเก่ียวกับเอกสารการประชุมสภาสถาบัน รายงาน
การประชุมสภาสถาบัน เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันสามารถเข้าไปศึกษารายงานการประชุมสภาสถาบันต้ังแต่
เริ่มก่อต้ังสถาบันได้ 
        - พัฒนาเอกสารที่แจกให้กรรมการสภาสถาบันคือ คู่มือนายกสภาสถาบัน และกรรมการ
สภาสถาบัน  
             - จัดทําคู่มือสรรหานายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน และการแต่งต้ัง
เลขานุการสภาสถาบัน 

  2.5.13  ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากปฏิบัติงานตามข้อดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องทําหน้าที่
กําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละคนพร้อมทั้งต้องสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด      
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 สํานักงานสภาสถาบัน มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไขในการสรรหานายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ัง
เลขานุการสภาสถาบัน ดังน้ี 
 1. หลักเกณฑ์การสรรหา ใช้กับตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. หลักเกณฑ์การเลือกต้ัง ใช้กับตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 3. หลักเกณฑ์การแต่งต้ังใช้กับตําแหน่งเลขานุการสภาสถาบัน 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏบิัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานในเร่ืองการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ การ
เลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน มี
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 3.1.1 หลักเกณฑ์การสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.1.1.1 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ราชกิจานุเบกษา. 
เล่ม 83 ตอนที่ 29) พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก) พ.ศ. 2543 วันที่ 23 เมษายน 2543 บัญญัติว่า 
  ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 

 ( 1 ) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
 ( 2 ) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ 

  ( 3 ) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  
ผู้อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ( 4 ) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําในสถาบันซึ่งได้ทํา
การสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (3) 
  ( 5 ) กรรมการสภาสถาบันผูท้รงคุณวุฒิจํานวนแปดคนซึง่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  ให้สถาบันแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันตาม (3) เป็นเลขานุการ
สภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
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  หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ 
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับเลือกและผู้เลือก และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน 
ตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
 สํานักงานสภาสถาบัน มีการกําหนดและวางแผนการปฏิบัติงานการสรรหานายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ัง
เลขานุการสภาสถาบัน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้ถูกต้อง
หลักการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และคํานึงถึงถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องเป็นสําคัญ เพ่ือให้
การทํางานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับแนวการปฏิบัติงาน เน่ืองจากระยะเวลาที่ผู้เขียนได้จัดทําคู่มือ
ฉบับน้ีอยู่ระหว่างการสรรหานายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน ดังน้ันผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบต่างๆ ในการปฏิบัติงานครั้งน้ี ดังน้ี 

 เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันเหลือระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้สถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ขึ้นคณะหน่ึง ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2543 

 ข้อ 5  “เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร หรือเมื่อ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาสถาบันเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้อธิการบดีกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร”  
 และข้อ 6 “เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา หรือเมื่อ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาสถาบันเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้สถาบันดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคณะหน่ึง ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธาน และ
คณาจารย์ในสถาบันอีก 4 คน เป็นกรรมการ” 

  3.1.1.2 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ราชกิจานุเบกษา. 
เล่ม 83 ตอนที่ 29) พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก) พ.ศ. 2543 วันที่ 23 เมษายน 2543 บัญญัติว่า 

 นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  นายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา 14 (3)  (4) และ (5)  พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

 ( 1 )  ตาย 
 ( 2 )  ลาออก 
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  ( 3 )  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็น
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ( 4 )  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาสถาบันในประเภทน้ัน 
  ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรือได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือก
กรรมการสภาสถาบันอ่ืนขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 
  และในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภาสถาบันจะไม่ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรือเลือก
กรรมการสภาสถาบันขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ 

  3.1.1.3 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ราชกิจานุเบกษา. 
เล่ม 83 ตอนที่ 29) พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก) พ.ศ. 2543 วันที่ 23 เมษายน 2543 บัญญัติว่า 

 สภาสถาบันมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะให้
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 

 ( 1 )  วางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน 
  ( 2 )  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหา 
วิทยาลัยกําหนด 
  ( 3 ) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ( 4 )  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร 
 ( 5 )  พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกคณะ สํานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สํานัก 

หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วน
ราชการดังกล่าว 
  ( 6 ) เสนอการแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  ( 7 )  แต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี   
ผู้อํานวยการสํานัก และรองผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ( 8 )  วางระเบียบเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 
  ( 9 )  กําหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็นวิทยาเขต 
  ( 10 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับกิจการของสถาบันซึ่ง
มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หน่ึงผู้ใดโดยเฉพาะ 

  3.1.1.4 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ราชกิจานุเบกษา. 
เล่ม 83 ตอนที่ 29) พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก) พ.ศ. 2543 วันที่ 23 เมษายน 2543 บัญญัติว่า 

  ให้นายกสภาสถาบันเป็นผู้เรียกประชุมสภาสถาบัน ถ้ากรรมการสภาสถาบันต้ังแต่สามคน
ขึ้นไปร้องขอให้สภาสถาบันประชุมเพ่ือกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด ก็ให้นายกสภาสถาบันเรียกประชุม 
  ในการประชุมต้องมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้นายกสภาสถาบันเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้านายกสภาสถาบันไม่อาจมาประชุมได้  
ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 
  ถ้านายกสภาสถาบันไม่อาจมาประชุมได้ และไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดมาประชุมให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการสภาสถาบันคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

  3.1.1.5 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติ 
ของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2551 ข้อ 7 กําหนดไว้ ดังนี้ 
  เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
เมื่อวาระการดํารงตําแหน่งเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้สถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะ
หน่ึง ประกอบด้วย 

7.1 ผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการ หรือพนักงานสถาบัน หน่วยงานละ 
1 คน โดยผู้ได้รับเลือกต้ังจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานสถาบันสายใดก็ได้ ทั้งน้ี ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และ      
ผู้ได้รับเลือกต้ังจะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในสถาบันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง 

7.2  ผู้แทนผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สํานัก รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก ซึ่งหน่วยงานเสนอช่ือมาหน่วยงานละ 1 คน  

7.3  ผู้แทนสภาคณาจารย์ จํานวน 1 คน 
7.4  ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัน จํานวน 1 คน 
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 3.1.2 หลักเกณฑ์การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
  3.1.2.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการสภา
สถาบันซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2543 กําหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ 5 “เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร หรือ
เมื่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้อธิการบดีกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร”  
  ข้อ 8 “ให้อธิการบดีดําเนินการเลือกต้ังตามข้อ 5 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบัน หรือก่อน 30 วัน นับถึงวันที่กรรมการสภาสถาบันครบวาระ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง” 

 3.1.2.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร เริ่มใช้เม่ือปี 2543 มติที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.) ครั้งที่ 8/2546 เม่ือ
วันที่ 30 เมษายน 2546 มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการเลือกต้ังฯ มีรายละเอียดดังนี้  
  ข้อ 1 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ข้อ 2 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง โดยแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทราบล่วงหน้า 
  ข้อ 3 ในการประชุมตามข้อ 2 ให้อธิการบดีเป็นประธานในท่ีประชุม และต้องมีผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจึงจะเป็นองค์
ประชุม ถ้าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาไม่ครบองค์ประชุมให้อธิการบดีเรียกประชุมอีกคร้ังภายใน 7 วัน 

ข้อ 4 การออกเสียงเลือกต้ังให้กระทําโดยวิธีลับ โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสามารถเลือก
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารได้เท่ากับจํานวนตําแหน่งที่ว่าง 

         บัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงเกินจํานวนที่กําหนดตามวรรคก่อนให้ถือเป็นบัตรเสียให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามจํานวนที่กําหนดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในอันดับสุดท้ายเท่ากันให้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากันน้ันอีกครั้งหน่ึง ถ้ายังเท่ากันอีกให้อธิการบดีใช้วิธีจับฉลากตัดสินเฉพาะ      
ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังเท่ากันน้ัน เพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกต้ังครบตามจํานวน 
  ข้อ 5 ในกรณทีี่ผู้มีสทิธิออกเสียงเลือกต้ังไม่สามารถมาประชุมได้ อาจมอบอํานาจให้ผู้แทน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแทนได้ 
  ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์น้ีให้อธิการบดีเป็น   
ผู้วินิจฉัย และให้ถือคําวินิจฉัยน้ันถึงที่สุด 
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 3.1.3 หลักเกณฑ์การแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน 
  3.1.3.1 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
(ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก) พ.ศ. 2543 วันที่ 23 เมษายน 2543 กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 

 ( 1 )  นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
 ( 2 )  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ 

  ( 3 ) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  
ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ( 4 ) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําในสถาบันซึ่งได้
ทําการสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (3) 
  ( 5 ) กรรมการสภาสถาบันผูท้รงคุณวุฒิจํานวนแปดคนซึง่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  ให้สถาบันแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันตาม (3) เป็นเลขานุการ
สภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

 3.1.4 หลักเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.1.4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนแห่ง
และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 
  3.1.4.2 ข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
  3.1.4.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 มีรายละเอียดดังน้ี 
  ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
     3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
น้ันๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันน้ันๆ จํานวนไม่
น้อยกว่าห้าคน    
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3.2 วิธีการปฏิบตัิงาน 
 การปฏิบัติงานสรรหานายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน (กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์
ประจํา  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเลือกต้ังคือ สภาคณาจารย์) จะมีการวางแผนการปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
ตัวกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกระบวนการทํางานให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย โดยยึด
หลักปฏิบัติ ดังน้ี 

 3.2.1 แผนปฏิบัติการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 
(ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน) เพ่ือทราบระยะเวลา ขั้นตอน และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น หรือ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลย โดยจัดทํารายละเอียดในการปฏิบัติงาน แยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นต้ังแต่
กิจกรรมเร่ิมต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้าย โดยใช้แผนผัง (Flow Chart) ประกอบการ สําหรับขั้นตอนประเมิน 
ผลการดําเนินงานการสรรหา โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามแผนการดําเนินงานหรือไม่ มีข้อผิดพลาด หรือ
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงหรือไม่ได้เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนและกระบวนการ
เลือกต้ังในครั้งต่อไป และบันทึกข้อเสนอแนะ และปรับปรุงของประธาน กรรมการลงในรายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขใน
การดําเนินงานคร้ังต่อไป  
 3.2.2 แผนปฏิบัติการการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. 2561 และการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน ระยะเวลาดําเนินการ  90 วัน เพ่ือทราบระยะ 
เวลา ขั้นตอน และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย โดยจัดทํารายละเอียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นต้ังแต่กิจกรรมเร่ิมต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้าย โดยใช้
แผนผัง (Flow Chart) ประกอบการ และขั้นตอนประเมินผลการดําเนินงานการเลือกต้ัง โดยพิจารณาว่า
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานหรือไม่ มีข้อผิดพลาด หรือปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงหรือไม่ได้เตรียม
การณ์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนและกระบวนการเลือกต้ังในครั้งต่อไป รวมท้ังนําความคิดเห็นของ
ประธาน กรรมการ และผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

3.3 เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีต้องคํานึงในการปฏบิัติงาน 
 เง่ือนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องคํานึงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบงานการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน  นอกจากจะต้องถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของสถาบันแล้ว ยังต้องคํานึงถึงประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย รวมทั้ง
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนต่างๆ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และนอกเหนือสิ่งอ่ืนใดควร
ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้แสดง
บทบาท ทําหน้าที่ใช้สิทธิของตนเองอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ เพ่ือทําให้การปฏิบัติงานและ
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กระบวนการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ คือ 

ตารางที่ 3.1 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือแสดงบทบาทและหน้าที่ 
 

ที่ บทบาท สิ่งทีค่วรคาํนึงในการแสดงบทบาทหน้าที ่
1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 14 , 15 , 16 และ 17 
2. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาและ
คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2551 
3. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกต้ัง
กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันท่ีมาจากผู้
ดํารงตําแหน่งบริหาร เร่ิมใช้เม่ือปี 2543 
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขอความร่วมมือในการกําหนด
จํานวนแห่งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 
6. ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหา 
วิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 
7. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 

2 คณะ/สํานัก/หน่วยงาน 1. ศึกษาพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 14 , 15 , 16 และ 17 
2. ศึกษาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มา
และคุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2551 
3. ศึกษาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกต้ัง
กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
4. ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันท่ีมา
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เร่ิมใช้เม่ือปี 2543 
5. ศึกษาประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 
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3 ผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากรของสถาบัน 1. ศึกษาพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 14 , 15 , 16 และ 17 
2. ศึกษาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มา
และคุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2551 
3. ศึกษาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกต้ัง
กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
4. ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันท่ีมา
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เร่ิมใช้เม่ือปี 2543 
5. ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขอความร่วมมือในการกําหนด
จํานวนแห่งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 
6. ศึกษาข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 
7. ศึกษาประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 ระบุว่า “ประธานกรรมการ  ซ่ึงต้องเป็น
กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์” 
8. แนวปฏิบัติในการสรรหานายกสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจะมีนายก
สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์อยู่ด้วย 

 

3.4 แนวคิด/งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 3.4.1 แนวคิดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง 

 หลักการบริหารองค์กรที่สําคัญซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
จัดการองค์กร คือ หลักการ 4 M’s ที่ต้องให้ความสําคัญโดยเริ่มจากคน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการบริหารงาน (Management) เพราะองค์กรต้องประกอบไปด้วยสิ่งสําคัญเบ้ืองต้นคือ 
“คน” ที่จะเป็นผู้ผลักดันให้การดําเนินการขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ ดังน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่องค์กร
จะต้องมีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทําให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากรบุคคลจะเก่ียวข้อง
กับประเด็นคําถามที่สําคัญเร่ิมจากจะหาคนมาทํางานได้อย่างไร  จะเตรียมคนให้สามารถทํางานได้อย่างไร  
จะรักษาคนให้อยู่ทํางานกับองค์กรได้อย่างไร และจะจูงใจให้คนทํางานอย่างเต็มกําลัง ความสามารถของ
เขาได้อย่างไร (นพ ศรีบุญนาค 2545:48) 
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 จะเห็นได้ว่าการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการหลักที่สําคัญจะทําให้ได้มาซึ่ง
บุคคลที่มีคุณภาพ สามารถทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย กระบวนการ
สรรหาและกระบวนการคัดเลือกจึงเป็นกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการต่อเน่ืองกันจนมีการเรียกรวมเป็นเสมือน 
ขั้นตอนเดียวกันแต่มีรายละเอียดย่อยแตกต่างกัน เมื่อกล่าวถึงการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment) 
จะเป็นกลุ่มของกิจกรรมขององค์กรที่ใช้เพ่ือชักจูงใจให้ ผู้สมัครที่มีความสามารถ และมีทัศนคติที่ต้องการมา
สมัครในตําแหน่งที่ต้องการ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการสรรหาเป็นสิ่งสําคัญเพราะย่ิงมีผู้มา
สมัครจํานวนมากก็จะมีโอกาสในการคัดเลือกได้มาก นอกจากนี้ การสรรหา (Recruitment) ยังเก่ียวพันกับ
การสรรหากําลังคนที่เป็นไปตามแผนงานกําลังคนขององค์กร โดยการประกาศใน หนังสือพิมพ์ และวารสาร
วิชาชีพต่างๆ การสรรหาจากสํานักจัดหางาน และสถาบันการศึกษา ส่วนการคัดเลือกบุคลากร (Selection) 
เป็นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มาสมัครงาน โดยคาดว่าจะเป็นบุคลากรที่สามารถทํางานได้
ประสบความสําเร็จดีที่สุด โดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จําเป็นเพ่ือการทํางาน
อย่างใดอย่างหน่ึง ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมที่สุดจากกลุ่มผู้สมัคร สําหรับงานหน่ึงงานใด ซึ่งกระบวนการ
คัดเลือกมักจะเริ่มต้นด้วยการกลั่นกรองผู้สมัคร เพ่ือคัดคนที่ไม่มีคุณลักษณะที่ชัดแจ้งตามความต้องการของ
ตําแหน่งงานออกไป ขั้นต่อไปก็คือการคัดเลือกให้ได้บุคลากรจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาทํางาน
ใน MAN MONEY MATERIAL MANAGEMENT องค์กร ซึ่งกระบวนการคัดเลือกควรได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้
และเที่ยงตรงเก่ียวกับผู้สมัครให้มากที่สุด เพ่ือพิจารณาให้รอบคอบตรงกับลักษณะเฉพาะของงาน และเป็น
ข้อมูลที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนซึ่งจะทําให้สามารถใช้คาดการณ์ถึงความสําเร็จของงาน การดําเนินการ
ทั้งการสรรหาและคัดเลือกจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
  การสรรหา (Recruitment) จะเป็นกระบวนการแรกในการที่จะทําให้ได้มาซึ่งบุคลากรตามความ
ต้องการขององค์กร โดยเป็นการแสวงหาบุคคลที่องค์กรคาดว่ามีคุณสมบัติตรงตามต้องการจากแหล่งต่างๆ 
ให้ได้จํานวนที่เหมาะสมตามนโยบายและตามท่ีองค์กรเห็นว่ามีความเหมาะสมสําหรับให้องค์กรได้พิจารณา
เลือกในกระบวนการคัดเลือก (Selection) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองมาจากการสรรหา เพ่ือให้ได้บุคลากรที่
ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุดเข้ามาสู่องค์กร ทั้งน้ี ส่วนใหญ่จะเรียกกระบวนการท้ังสองรวมเข้า
ด้วยกันว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพ
ต่อไปน้ี  

    
ภาพที่ 3.1 ทีม่า  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/ebook/MUHR/Document/MUHR/2.pdf 
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 ดังน้ัน การสรรหาและคัดเลือกซึ่งเป็นกระบวนการหลักสําคัญที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลกับความอยู่รอดขององค์กร เพราะหากระบบการสรรหาคัดเลือกได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถก็จะทําให้องค์กรมีศักยภาพ สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเติบโต มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งบุคคลดังกล่าวก็จะกลายเป็นทุนมนุษย์ที่สําคัญ ถ้ามองในมุมด้านบัญชีและ
การเงินจะเป็นเสมือนสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อองค์กร แต่ในทางตรงข้ามหากระบบการสรรหาและ
คัดเลือกทําให้ได้ผู้ที่ขาดความรู้ความสามารถไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้คุ้มค่าการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคลก็จะเปรียบเสมือนต้นทุนที่องค์กรจะต้องจ่ายและหากจะลดต้นทุนเหล่าน้ีจะต้องมีความ
เสี่ยงทั้งทางด้านการเงินที่จะต้องจ่าย และเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย ส่งผลเสียต่อองค์กรแทนที่จะ
ใช้เวลากับเงินไปกับการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร กลับจะต้องเสียให้กับสิ่งที่ไม่จําเป็น และ
ผลเสียดังกล่าวจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าองค์กรมีระบบการสรรหาคัดเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 3.4.2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการบรหิารสถาบันอุดมศึกษาของไทย (ที่มา: https://chonlatid. 
wordpress.com/2010/07/16/) 

 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับปริญญา มีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยท่ัวไปแล้วจะจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก 
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันของรัฐในสังกัดอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
พิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแล้วจะพบว่าเกิดกระแสการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจาก
เดิมที่ได้การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลในการดําเนินงานมาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ที่ต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น และบทความช้ินน้ีเป็นการนําเสนอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทยในภาพรวม 

 สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยน้ันถือว่าเป็นสถาบันที่สําคัญในสังคมไทย กล่าวคือเป็น
สถานศึกษาที่มุ่งสร้างคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และแข่งขันได้ในสังคมโลกท่ีมีพลวัตรสูงเช่นปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากกระแสภายในประเทศและกระแสสังคมโลกทําให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและต้อง
ปฏิบัติในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะความจําเป็นของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดหารายได้ด้วย
ตนเองนอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่ได้รับความสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล อันเน่ืองมาก
จากข้อจํากัดของการจัดทํางบประมาณของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยของรัฐต้องเสนอของบประมาณโดย
แข่งขันกับส่วนราชการอ่ืนๆ ประกอบกับรายได้ที่มหาวิทยาลัยหามาได้ด้วยตนเองนั้น มหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ซึ่งงบประมาณจากรัฐบาลและรายได้
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยน้ันมีความสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันให้สามารถมีการดําเนินการตามนโยบายและ
บริหารงานตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ด้วยเหตุน้ีมหาวิทยาลัยจึงต้องกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องต่างๆ ในการบริหารให้ชัดเจน 
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 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันอาจแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือการบริหารแบบบริษัท (University-
Company) และการบริหารที่เน้นสังคม (University-Society) 

ตารางที่ 3.2 รปูแบบการบริหารทั้งสองรูปแบบมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเปรยีบเทียบกันได้ดังน้ี 
(UNESCO, Havana Conference อ้างถึงใน มานิต บุญประเสริฐ และคณะ, 2550) 

 

แนวคิดหลัก การบริหารแบบบริษัท การบริหารแบบที่เน้นสังคม 
การประเมินคุณภาพ คุณภาพตัดสินด้วยความสามารถของบัณฑิต

ในการ มี งานทํา  และมีการนํ าแนวคิด
การตลาดมาใช้กับการจัดการศึกษา 

คุณภาพมีความหมายกว้าง โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีสังคมได้รับเป็นสําคัญ 

ความมีอิสระในการ
สร้างสรรค์งานวชิาการ 

 

สถาบันอุดมศึกษาสูญเสียธรรมชาติในตัวเอง
เม่ือนําแนวคิดการตลาดมาใช้กับกิจกรรม
ของสถาบัน 

มีอิสระในการแสวงหาความจริงและการ
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์สถาบันอุดม 
ศึกษา สามารถปฏิเสธท่ีจะอยู่ภายใต้การ
ครอบงําของรัฐหรืออํานาจใดๆ 

การเข้าถึงอุดมศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาจะต้องสมดุล
กับความต้องการของวิชาชีพนั้นๆ และมีการ
จํากัดการรับ ดังนั้นสิทธิทางการศึกษาจึง
มิใช่ของทุกคนอย่างแท้จริง 

การศึกษาเป็นข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ 
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีจัดการศึกษา
ให้กับประชาชน ตามความต้องการของ
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรม 
ดังนั้นคุณภาพและปริมาณจึงต้องได้รับการ
พิจารณาร่วมกัน 

การวิจัย งาน วิจั ย มีความสํ าคัญ เป็ น อัน ดับรอง 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจะได้รับการ
พิจารณาก็ต่อเม่ือมีความต้องการจากผู้ใช้ 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนามักจะเป็น
ภาระของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

งานวิจัยเป็นเ ร่ืองหลักของสถาบันอุดม 
ศึกษา ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วย
เหตุผล 2 ประการ คือ ช่วยพัฒนาความเป็น
อิสระทางวิชาการ และเป็นการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

ความสําคัญของ
การศึกษา 

 

เงื่อนไขของความสําคัญของการศึกษาข้ึนอยู่
กับทรัพยากรท่ีมี เ ม่ือใดท่ีมีงบประมาณ
จํากัด ความสําคัญของการศึกษาย่อมมี
ความสําคัญรองลงมา 

การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม เป็น
ลูกโซ่ของการศึกษา ต้นทุน โอกาสทางการ
ศึกษาเชื่อมโยงกับปัจจัยอ่ืนในการพัฒนา
สังคม 

การศึกษาคือต้นทุนและ
การลงทุน 

ต้นทุนทางการศึกษาจะต้องควบคุมให้
น้อยลง และขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐ 

การศึกษาคือการลงทุน ซ่ึงก่อให้เกิดผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาวัฒนธรรม ชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการวัดประสิทธิภาพ คือ
การคํานวณต้นทุนและผลลัพธ์ท่ีได้ ด้วยการ
ใช้วิธีการคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

แนวคิดเร่ืองประสิทธิภาพไม่จํากัดขอบเขต
ในเร่ืองของเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทาง
บัญชี  แ ต่ ต้องคํ านึ ง ถึ งคุณภาพ  ความ
สอดคล้องและความเท่าเทียมในระยะยาว 
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แนวคิดหลัก การบริหารแบบบริษัท การบริหารแบบที่เน้นสังคม 
การศึกษาฝึกอบรม 
เป็นฐานการเก็บภาษี 

ผู้ เ รียน ท่ี ไ ด้ รับการศึกษาฝึกอบรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาแล้วจะได้รับผลประโยชน์
โดยตรงเป็นรายได้ เม่ือจบการศึกษาเป็น
กําไร ดังนั้นรายได้นี้จึงเก็บภาษีได้ 

รายได้ทางการศึกษาไม่ได้เกิดข้ึนกับบุคคล 
แต่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบนอกการศึกษา 
เช่น ระบบตลาดงาน ได้คนมีความสามารถ
ไปทํางาน ดังนั้น การศึกษาฝึกอบรมจึงไม่
สามารถเกบ็ภาษีได้ 

การช่วยเหลือจากรัฐ ระบบการเงินท่ีอาศัยการสนับสนุนจากรัฐ
เป็นระบบท่ีล้าหลัง คนจนต้องจ่ายภาษีเพ่ือ
ช่วยคนรวย ค่าเล่าเรียนเป็นกลไกท่ีก่อให้ 
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 

ระบบการเงินท่ีลดการแทรกแซงจากรัฐและ
ใช้ค่าเล่าเรียนเป็นหลัก เป็นระบบท่ีย้อนยุค 
การลดความไม่เท่าเทียมกันต้องเน้นนโยบาย
ของรัฐในเร่ืองการเก็บภาษีและการจัดสรร
งบประมาณ 

ความเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 

ระบบจะก่อให้เกิดความเท่าทียมกันเม่ือ
ผู้เรียนจ่ายค่าเล่าเรียนเอง ดังนั้นจึงเป็นเร่ือง
ท่ีแต่ละครอบครัวท่ีมีเงินต้องจ่ายเงินทุนเพ่ือ
การศึกษาสําหรับผู้ยากจน 

การสร้างระบบให้เกิดความเท่าเทียมแสดง
ให้เห็นถึงความตั้งใจและนโยบายท่ีครอบ 
คลุมถึงความรับผิดชอบของนโยบายของ
รัฐบาลโดยรวม 

 

 เมื่อพิจารณารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับแนวความคิด
ที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีลักษณะเป็นการบูรณาการการ
รูปแบบการบริหารทั้งสองแนวความคิดมาใช้ เน่ืองจากทั้งสองรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือ หากมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับเรื่องต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือรูปแบบบริษัท จะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นทั้งผลบวกและผลลบ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยให้ความสนใจกับ
ผลตอบแทนทางการเงินทั้งในเรื่องสอนและการทําวิจัยซึ่งกระทบต่อจรรยาบรรณในฐานะนักวิชาการ และมี
การสร้างหลักสูตรที่เน้นอาชีพมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ทําให้มีผลกระทบต่อองค์
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมท้ังความรู้ในเชิงองค์รวม และความคิดแบบบูรณาการ ผลใน
เชิงบวกได้แก่การที่มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในหลายด้านทั้งในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสามารถให้ทุนนักศึกษาที่ขาด
แคลนได้มากขึ้น มีการเจริญเติบโตของหลักสูตรด้านอาชีพมากขึ้น รวมถึงเป็นการขยายโอกาสความสามารถ 
ในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประชาชนทั่วไป 

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีกระแสเปลี่ยนแปลงทําให้มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ไปสู่รูปแบบธุรกิจมากขึ้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการที่กํากับนโยบายการศึกษา
ของชาติ จะต้องร่วมกันพิจารณาว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในลักษณะเชิงการตลาด
มากเพียงใด จึงจะสามารถรักษาบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาไว้ได้ และรูปแบบการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาควรมีความเป็นเอกชนหรือลักษณะบริษัทเท่าใด รัฐจะมีบทบาทอย่างไรในการกําหนด
นโยบายเพ่ือรักษาบทบาททางสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไว้ให้ได้ 
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 3.4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  ผุสดี  เชาว์ไว (2557) ได้ทําการศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย
วิธีศึกษา การวิเคราะห์เอกสาร และนําข้อมูลที่ได้กําหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนดให้มี 3 ส่วน คือ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย และ
จริยธรรมต่อสังคม โดยมีมาตรฐานจริยธรรมให้ถือปฏิบัติหน้าที่ คือยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มี
จิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.5 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 3.5.1 ความหมายของการบริการ 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ใหค้วามหมาย “บริการ” หมายถึง 
ปฏิบัติรับใช้ หรือ ให้ความสะดวกต่างๆ ดังน้ัน การให้บรกิารจึงหมายถึง งานท่ีมีผูค้อยช่วยอํานวยความสะดวก
ซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้มารับบริการ” ก็คือผู้มารับความสะดวก 

   วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542, หน้า 6-8) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า “พฤติกรรม 
กิจกรรม การกระทําที่บุคคลหน่ึงทําให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายและมีความต้ังใจในการ
ส่งมอบบริการอันน้ัน” หรือ “บริการคือ สิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้
ง่าย บริการจะได้รับการทําขึ้นและจะส่งมอบผู้รู้รับบริการ (ลูกค้า) เพ่ือใช้สอยบริการน้ันๆ ได้โดยทันที หรือ
ในเวลาเกือบทันทีทันใดที่มีการให้บริการน้ัน” 
  สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีกระทําหรือติดต่อและ
เก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็
ตามในการทําให้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ 

  สรุป การบริการ คือ การกระทําที่บุคคลหน่ึงกระทํา หรือให้ความช่วยเหลือกับอีกบุคคล
หน่ึงด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการกระทําของอีกบุคคลหน่ึง 

  ปัจจัยกําหนดคุณภาพการบริการโดยการประเมินคุณภาพของการบริการ (ปัทมากร 
ระเบ็ง,2550) พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริการ ซึ่งได้แก่ 
  1. ความไว้วางใจได้ (Reliability) คือ ความถูกต้องของกระบวนการให้บริการ ความสามารถ
ของการให้บริการได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้บริการได้ตามท่ีสัญญาไว้อย่างครบถ้วน 
  2. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความพร้อม 
และเต็มใจที่จะให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้าได้ทันทีมีการสื่อสารที่ดี
ในการช้ีแจงรายละเอียดก่อนให้บริการทุกคร้ัง 
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  3. ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ การที่ผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการบริการ สามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นชัดเจน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
  4. การเข้าถึงบริการ (Access) คือ ลูกค้าจะต้องเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวก 
จากการมาใช้บริการ มีขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน การให้บริการกระจายทั่วถึง เช่น การคมนาคม
สะดวก การบริการเป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอนาน เวลาที่ใช้บริการเป็นเวลาที่สะดวก สําหรับ 
ลูกค้าด้วยความเสมอภาพ 
  5. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) คือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการจะต้องมีความสุภาพ 
มีความเอาใจใส่ รวมทั้งมีกริยามารยาท การแต่งกายสุภาพ ใช้คําพูดที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี 
  6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อสารมีความสําคัญมากต่อคุณภาพบริการ 
เพราะนอกจากเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการให้บริการแล้ว ยังจัดว่าเป็นบริการอีกลักษณะหน่ึง ดังน้ัน 
ผู้ให้บริการจึงควรมีการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มาใช้บริการและหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร
แก่ลูกค้า 
  7. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ความน่าเช่ือถือที่เกิดขึ้นจากความซื่อสัตย์ ความจริงใจ 
ความสนใจอย่างจริงใจ ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญมากสุดอย่างหน่ึง ที่จะส่งผลให้ผู้มาใช้บริการทางสุขภาพมากขึ้น 
มีการพูดปากต่อปาก จนอาจเกิดปัจจัยเสริมร่วมด้วย 
  8. ความปลอดภัย (Security) คือ การบริการท่ีส่งมอบแก่ผู้ให้บริการไม่เกิดความเสี่ยง 
และอันตรายของร่างกาย หรือข้อสงสัยต่างๆ ในเรื่องของการรักษาความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งช่ือเสียงของตน 
  9. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ บริการที่นําเสนอออกมาเป็นรูปธรรม
จะทําให้ลูกค้ารับรู้ถึงการใช้บริการน้ันๆ ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น มีสถานที่ใหญ่โต มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัยและ 
เพียงพอ มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการ 
  10. เข้าใจลูกค้า (Understanding/Knowing the Customer) คือ การที่ผู้ให้บริการ
พยายามทําความรู้จักกับลูกค้าเพ่ือให้ทราบความถึงความต้องการของลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการสามารถจําช่ือ
ลูกค้าได้หรือมีระบบการรักษาข้อมูลในอดีตของลูกค้า 

 3.5.2 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 

  วิชาญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้างถึงใน สามารถ ย่ิงคําแหง, 2553, หน้า 15) ได้ช้ีแนะว่า การให้ 
บริการและการต้อนรับลูกค้าให้ได้รับความพอใจอยากที่จะมาใช้บริการอีก ควรดําเนินการ ดังน้ี 
  1. พนักงานต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
  2. ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  3. พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริการด้วยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น 
  4. ควรมีการสืบหาข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพ่ือจะได้ต้อนรับอย่างเหมาะสม 
  5. การให้บริการลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ 
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  6. สถานที่ทําการต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดที่พักคอยสําหรับลูกค้า 
  7. หมั่นออกเย่ียมลูกค้าหรือธุรกิจของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ 
  8. สร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้าชนิดปากต่อปากซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด 
  9. การพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา 
  10. ให้คําแนะนําด้านวิชาการและการตลาดแก่ลูกค้า 

 3.5.3 เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ 

  เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้ ดังน้ี 
  ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 48-53 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 17) ได้
กล่าวไว้ว่า เก่ียวกับวิธีการสร้างความประทับใจสําหรับประชาชนผู้รับบริการ อาจทําได้หลากหลายขึ้นอยู่
กับกําลังทรัพยากรท่ีมีและความต้ังใจที่จะให้บริการที่ดี โดยพนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องสําคัญพนักงาน   
ผู้ให้บริการต้องมีจิตสํานึกที่ดี สนใจและต้ังใจพัฒนาการบริการของตนให้เกิดความประทับใจท่ีดีสําหรับ
ประชาชน แล้วจะต้องมีขบวนการวิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจสําหรับประชาชนผู้รับบริการ คือ 
  1. การจัดระบบ ในการให้บริการทีมีคุณภาพอาจทําได้หลายทาง 
    1.1 การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบจากจุด
วางบัตรคิว แต่ทั้งน้ีต้องมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา 
    1.2 การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถว 
อย่างเป็นระเบียบ 
    1.3 การจัดหรือกําชับพนักงานผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพ่ือให้เกิด
ระเบียบ 
    1.4 การจัดช่องพิเศษในกรณีทีมีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถดําเนินการได้
รวดเร็วก็ควรแยกเรื่องดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบและ
ชัดเจน เช่น  
    1.4.1 การจัดเวลาทําการ เริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
    1.4.2 การระบุเวลาดําเนินการ หน่วยบริการที่ดีควรระบุเวลาดําเนินการ
ให้ชัดเจน เพ่ือที่ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการดําเนินการ 
     1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกสําหรับ
ประชาชนควรเป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน 
    1.4.4 บรกิารจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงาน 
ส่วนประชาชนควรได้รับความสะดวกมากทีสุ่ด การกําหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลอืน้อยที่สุด ประชาชน
ควรติดต่อที่จุดเดียวและเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
  2. การอํานวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะย่ิงทําให้เกิด
ความรู้สึกและความประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชน ได้ดังน้ี 
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    2.1 ความสะดวกระหว่างรอ หน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็ว ลดเวลาที่ผู้รับ 
บริการให้น้อยลงที่สุด หากจําเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้องจัดให้ประชาชนเกิดความ 
สะดวกในการรอ เช่น จัดให้มีสถานที่และที่น่ังรอเพียงพอไม่แออัด ไม่เบียดเสียด ไม่ยัดเหยียด 
    2.2 ความสะอาดของสถานท่ี ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความ
สะอาดของสถานที่ ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา 
    2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่ม
หลายประเภท โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดให้มีทางเลื่อนสําหรับรถเข็น 
  3. การใช้เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ผ่อนแรงในการทํางาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ทํางานได้รวดเร็ว
และช่วยให้ผลงานมีความเรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถนํามาใช้สําหรับงานบริการ เช่น 
   3.1 แบบฟอร์มไม่จําเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วย
บริการควรยินยอมให้ผู้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง 
    3.2 การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการพัฒนาของเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริการ 
เช่น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
    3.3 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือสมัยใหม่ช่วย
ในการบริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วยตัว
บุคคล 

3.6 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดทําคู่มือที่ผ่านมาจะใช้วิธีการรูปแบบของการสัมภาษณ์ 
โดยสนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง เพ่ือวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งอาจไม่เป็นทางการ 
โดยใช้เทคนิคการถาม หรือการสนทนา เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย โดยการสนทนาอย่างเป็นกันเองถึงปัญหาในการทํางานที่พบเจอในคร้ังน้ี โดยจะใช้เวลาในการ
สนทนาหลังการประชุมทุกครั้ง เพ่ือนําปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไปบันทึกและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ในการจัดประชุมครั้งต่อไป โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด และบางคร้ังอาจจะทํา
การสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน ผู้เก่ียวข้องหลายๆ คน จากหลายๆ หน่วยงานด้วย เพ่ือความหลากหลายของข้อมูล 

 นอกจากน้ีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา เมื่อใดที่ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน  สิ่ งสําคัญอันดับแรกคือการช่ืนชม  การให้ กําลังใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและไม่ท้อถอยกับงาน หากเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือพบปัญหาเฉพาะหน้าจะช่วยกันแก้ไข โดยจะไม่ละทิ้งหรือปล่อยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลําพัง ซึ่งจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รู้สึกว่าปฏิบัติงานโดยลําพัง 
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3.7 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏบิัติงาน 

 3.7.1 จรรยาบรรณ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 จึงได้ประกาศข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้บุคลากร
ของสถาบัน มีหลักความ ประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และ
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษา ช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552)   

  3.7.1.1 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 
  3.7.1.1.1 บุคลากรพึงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  3.7.1.1.2 บุคลากรพึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 
  3.7.1.1.3 บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันด้วย  
  3.7.1.1.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้องสมเหตุ สมผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ 
ผู้รับบริการ และประชาชนเป็นสําคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.7.1.1.5 บุคลากรพึงพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม 
  3.7.1.1.6 บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การทํางานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
  3.7.1.1.7 บุคลากรพึงตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่สถาบัน ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติงาน 
  3.7.1.1.8 บุคลากรพึงรักษาความลับที่สถาบันต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรม
เนียมปฏิบัติ 
  3.7.1.1.9 บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัด คุ้มค่าโดย
ระมัดระวัง มิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินส่วนตน 
  3.7.1.1.10 บุคลากรพึงละเว้นการนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน
โดยมิชอบ 
  3.7.1.1.11 บุคลากรพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิด 
เบือนข้อเท็จจริง 
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  3.7.1.2 จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคับบญัชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
  3.7.1.2.1 บุคลากรพึงเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย และระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคติ  
  3.7.1.2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมิให้เป็นการกระทําข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว  
  3.7.1.2.3 บุคลากรพึงดูแลเอาในใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การสร้าง 
ขวัญกําลังใจ การจัดสวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม  
  3.7.1.2.4 บุคลากรพึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ร่วมงานทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  
  3.7.1.2.5 บุคลากรพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
  3.7.1.2.6 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เก่ียวข้องด้วยความสุภาพมีนํ้าใจและ
และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  3.7.1.2.7 บุคลากรพึงละเว้นจากการนําผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และไม่
นําผลการปฏิบัติงานที่บกพร่องของตนไปเป็นของคนอ่ืน 

  3.7.1.3 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รบับรกิาร ชุมชน ประชาชน และสังคม 
  3.7.1.3.1 บุคลากรพึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้าใจ 
และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
  3.7.1.3.2 บุคลากรพึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่น่าเช่ือถือ
ของบุคคลทั่วไป 
  3.7.1.3.3 บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ทีวิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่น้ัน  
  3.7.1.3.4 บุคลากรพึงละเว้นจากการเปิดเผยความลับชองนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติ 
หน้าที่ หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบจนก่อนให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ  
  3.7.1.3.5 บุคลากรพึงละเว้นจากการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใด จากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพ่ือกระทําหรือไม่กระทําการใด  
  3.7.1.3.6 บุคลากรพึงละเว้นจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระทําการที่รู้อยู่ว่า
ผิด กฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง  
  3.7.1.3.7 บุคลากรพึงละเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ 
นักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน 
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  3.7.1.3.8 บุคลากรพึงมีเสรภีาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

  3.7.1.4 จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
  3.7.1.4.1 บุคลากรพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้รับบริการ 
และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน เพ่ือธํารงรักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน  
  3.7.1.4.2 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วน 
เก่ียวข้อง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
  3.7.1.4.3 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  3.7.1.4.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมีความคิดอิสระ ไม่ถูกครอบงํา
ด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ 
  3.7.1.4.5 บุคลากรพึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  3.7.1.4.5 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ จิตอาสา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ในกิจการสาธารณะ 
  3.7.1.4.6 บุคลากรถึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เย่ียง
กัลยาณมิตร และช่วยเหลือส่งเสริม เก้ือกูลซึ่งกันละกัน เพ่ือให้เกิดทีมงานที่ดี 
  3.7.1.4.7 บุคลากรพึงสร้าง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบัน 
  3.7.1.4.8 บุคลากรพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยสํานึกต่อ
สังคมและประเทศชาติ 

 3.7.2 คุณธรรม 

  คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา 
และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 
  คุณธรรมในการทํางาน 
  คุณธรรมในการทํางาน หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพคุณธรรมสําคัญที่ช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จมีดังน้ี 

  3.7.2.1 ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพต่ืนตัวฉับไว
ในการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้
อย่างรอบคอบเหมาะสม และถูกต้อง 

  3.7.2.2 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา 
และใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร 
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  3.7.2.3 ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหน้าที่ของตนเอง
อย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกว่างานจะสําเร็จ 

  3.7.2.4 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและ
ดําเนินการให้ถูกลําดับถูกที่มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย 
และศีลธรรม 

  3.7.2.5 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นต้ังใจต่องาน หน้าที่ด้วยความผูกพัน 
ความพากเพียร เพ่ือให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 

  3.7.2.6 ความมีนํ้าใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข และ
ช่วยเหลือ ผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ 

  3.7.2.7 ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจําเป็น เพ่ือให้
ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 

  3.7.2.8 ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นนํ้า
หน่ึงใจเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จโดยไม่มีการเก่ียงงอน 

 3.7.3 จริยธรรม 
  จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม 
และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพ่ือความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม 
  ความสาํคญัของคุณธรรมจริยธรรม 

  3.7.3.1 ช่วยให้ชีวิตดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ 
  3.7.3.2 ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 
  3.7.3.3 ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ 
  3.7.3.4 ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจํานวนมากขึ้น 
  3.7.3.5 ช่วยให้มนุษย์นําความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งทีม่ีคุณค่า 
  3.7.3.6 ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน 

  ธรรมะที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ "อิทธิบาท 4" ซึง่หมายถึง ธรรมแห่งความสําเร็จ ประกอบ 
ด้วย ฉันทะหรอื ความพอใจ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานต้องชอบหรือศรัทธางานที่ทําอยู่ และมีความสุขกับงานที่
ได้รับมอบหมาย วิริยะ หรือ ความพากเพียร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทาํงานที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งหมั่นฝึกตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จิตตะ หรือ ความเอาใจใส่ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจหรือสมาธิจดจ่อกับงานที่ทํา รวมถึง
มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ทําอย่างเต็มสติกําลัง และ วิมังสา หรือ ความหมั่นตริตรอง
พิจารณาหาเหตุผลในงานที่ทํา ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึงเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้ง ทั้งในแง่
ขั้นตอนและผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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 แต่ขึ้นช่ือว่า "งาน" ทุกอย่างไม่สามารถทําสําเร็จด้วยคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ธรรมะที่เหมาะสมสําหรับการทํางานร่วมกัน คือ "สังคหวัตถุ 4" หมายถึง 
หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนําใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรีและเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล ได้แก่ 

 ทาน  หรือ เก้ือกูลกันด้วยการให้ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆ ตนเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคลอ่ืน ไม่ตระหน่ีถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว และการให้ที่ย่ิงใหญ่คือการให้อภัย 

 ปิยวาจา  หรือ การใช้วาจาประสานไมตรี การพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความ
จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบักาลเทศะ ดังน้ัน การทํางาน
ร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ  

 1. เว้นจากการพูดเท็จ  
  2. เว้นจากการพูดส่อเสียด  
 3. เว้นจากการพูดคําหยาบ  
 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที่สําคัญอย่างย่ิงคือต้องพูดหรือเจรจากันด้วยไมตรีและความ

ปรารถนาดีต่อกัน 

 อัตถจริยา หรือ ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เพราะการ
ทํางานร่วมกันต้องช่วยเหลือกันด้วยกําลังกาย กําลังความคิด และกําลังใจ และ สมานัตตา หรือ การเป็นผู้มี
ความสม่ําเสมอ ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ผู้ทํางานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วาง
ตนเสมอต้นเสมอปลาย  

เห็นได้ว่าหลักธรรมที่ใช้ในการทํางานที่กล่าวมา ทั้งอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้
ตัวที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วในฐานะปัจเจกชน แต่ยังขาดความเข้มข้นเอาจริงเอาจัง หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้
พร้อมกับทําหน้าที่ของตนเต็มกําลังความสามารถอย่างสมบูรณ์ย่อมสร้างบรรยากาศในการทํางาน ในแบบ
งานสัมฤทธ์ิ ชีวิตรื่นรมย์ได้อย่างแน่นอน  

สําหรับในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันแล้วในฐานะที่
เป็นผู้ดําเนินการต้องมีใจเป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ มีสติ
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 



 

44 
 

บทที่ 4 

กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ในบทน้ี จะกล่าวถึง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
การสรรหานายกสภาสถาบัน  และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ต้ังแต่ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการสรรหา เพ่ือให้
รับทราบและสามารถปฏิบัติงานสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง   

4.1  การปฏบิัติงาน (Work Flow)  
 ผู้จัดทําคู่มือเลม่น้ีขออธิบายการใช้สัญลกัษณ์ (Work Flow) ในการจัดทําคู่มือเล่มน้ี ดังตารางที่ 
4.1 ดังน้ี 

 ตารางที่ 4.1 สญัลักษณท์ี่ใช้ในการอธิบายการเขียน (Work Flow) 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 

 

จุดเริ่มต้น หรอืจุดสิ้นสุด 

 

 

กิจกรรมและการดําเนินการ 

 

 

เอกสาร 

 

 

มีงานย่อยในฟังก์ชันน้ี 

 

 

การตัดสินใจ การพิจารณา 
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สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 

 

จุดเช่ือมโปรแกรมที่อยู่หน้าอ่ืน 

 

 

การไหลของขั้นตอน 

4.2 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหานายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบัน  

 ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 83 
ตอนที่ 29) พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ฉบับที่ 2) บัญญัติไว้ว่า นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 14 (3)  (4)  และ (5)  มี
วาระการดํารงตําแหน่งสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

 ในที่น้ีหมายถึง กรรมการสภาสถาบันจํานวน 4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  
ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภาสถาบัน
จํานวน 2 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําในสถาบันซึ่งได้ทําการสอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 คนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน จะหมดวาระการดํารงตําแหน่งพร้อมกัน 

 ฉะน้ัน เมื่อถึงเวลาสํานักงานสภาสถาบันจะเสนออธิการบดีให้เริ่มกระบวนการสรรหานายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 180 วัน กระบวนการ
เลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์ประจํา มีระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ 90 วัน ดังน้ี 

 4.2.1 กระบวนการและขั้นตอนสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2.2 กระบวนการและขั้นตอนการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
 4.2.3 ขั้นตอนการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน 

 4.2.1 กระบวนการและขั้นตอนสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รายละเอียดกระบวนการ และขั้นสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แสดงตามแผนภาพที่ 4.1 ดังน้ี 
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 แผนภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนการและขั้นตอนสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

Work Flowchart ตัวชี้วัดสําคัญ 
(หน่วยวัด) 

แ บ บ ฟ อ ร์ ม
ห รื อ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

  
 
(1) จัดทําแผนการสรรหา
ฯ ล่วงหน้า 180 วัน ก่อน
ค ร บ ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง
ตํ า แ ห น่ ง น า ย ก ส ภ า
ส ถ า บั น  แ ล ะ ก ก .
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
(2) ก่อนครบวาระ การ
ดํารงตําแหน่งนายกสภา
ส ถ า บั น แ ล ะ ก ก .
ผู้ทรงคุณวุฒิ180 วัน 
 
 
(3) 2 วันหลังจากนําเสนอ 
 
 
 
 
(4) 1 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือจากอธิการบดีให้
เริ่มกระบวนการสรรหาฯ 
 
 
 
 
(5) 1 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือจากอธิการบดีให้
เริ่มกระบวนการสรรหาฯ 
 
 
(6) 1 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือจากอธิการบดีให้
เริ่มกระบวนการสรรหาฯ 
 
 
 
(7) 1 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือจากอธิการบดีให้
เริ่มกระบวนการสรรหาฯ 
 
 
 
 
(8) 30 วันหลังจากได้รับ
หนังสือจากอธิการบดีให้
เริ่มกระบวนการสรรหาฯ 
 

 

 
 
( 1 )  ต า ร า ง แ ผ น
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

(2) ระบบ e-document 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ระบบ e-document 
 
 
 
 
(4) หนังสือเสนอให้คณะ/
สํานัก เสนอชื่อผู้แทน 1 
คน  ผู้ บ ริห าร  1  คน  /
เ วี ย น ร ะ บ บ  e-
document 
 
 
(5)หนังสือเสนอให้อธ .
มอบหมายหน่ ว ย ง าน
จัดการ เลื อก ต้ั งผู้ แทน 
สอธ .  จํ านวน  1  คน / 
ระบบ e-document 
( 6 )  ห นั ง สื อ เ ส น อ
ประธานสภาคณาจารย์
เ ลื อ ก ผู้ แ ท น ส ภ า
คณาจารย์ 1 คน/ระบบ 
e-document 
 
(7 )หนังสือ เสนอนายก
ส ม า ค ม เ ลื อ ก ผู้ แ ท น
สมาคม 1 คน/ระบบ e-
document 
 
 
 
(8)คําสั่งแต่งตั้งกก.สรรหา
น า ย ก ส ภ า  แ ล ะ ก ก .
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ/หนังสือ
ตอบกลับจากหน่วยงาน
ภายในสถาบันท่ีเสนอชื่อ
กก. รวม 36 คน 
 
 

 
 
 
 
 
(2 (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) ข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยวิธีการได้มา
และคุณสมบัติของ
นายกสภาสถาบัน 
แ ล ะ ก ก .
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
2 5 5 1  ข้ อ  7 . 1 
และ 7.2 

 
 

(2) สํานักงานสภาสถาบันเสนออธิการบดีเริม่
กระบวนการสรรหาฯ ผา่นรองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

(3) อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเริ่ม
กระบวนการสรรหาฯ 

(4) สํานักงานสภาสถาบันทําหนังสือแจ้ง
คณะ/สํานักดําเนินการเสนอช่ือ 

(5) เสนออธิการบดี 

เริ่มต้น 

(1) สํานักงานสภาสถาบันจัดทําร่างแผนการสรรหา
นายกสภาสถาบัน และกก.ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

เสนอชื่อผู้บริหาร 1 คน เสนอให้เลือกต้ังผู้แทน 
สอธ. 1 คน (AA) 

(6) เสนอสภาคณาจารย ์เลือก
ผู้แทน 1 คน 

(7) เสนอสมาคมนักศึกษาเก่าฯ 
เลือกผู้แทน 1 คน 

(8) สํานักงานสภาสถาบันรวบรวมชื่อ
เสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังฯ  

A 
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แผนภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ต่อ) 
Work Flowchart ตัวชี้วัดสําคัญ 

(หน่วยวัด) 
แบบฟอร์ม
หรื อ ระบบ
สารสนเทศ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
(10) หลังจาก อธ.ลง
นามในคําส่ังฯแต่งตั้ง
คณะกก.สรรหานายก
สภาสถาบันฯ ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) หลังจากเสร็จสิน
การประชุมคณะกก.สรร
หาฯ 

 
 
 
 

(12) เป็นไปตาม
แผนการดําเนนิงานท่ี
กําหนดไว้ 

 
 
 
 

 
(13) เป็นไปตาม
แผนการดําเนนิงานท่ี
กําหนดไว้ 

 
 
 
 
 

(14) เป็นไปตาม
แผนการดําเนนิงานท่ี
กําหนดไว้และเกณฑ์การ
คัดเลือกนายกสภา
สถาบัน และกก.สภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 
1 
 
(15) เป็นไปตาม
แผนการดําเนนิงานท่ี
กําหนดไว้ 

 
 
 
 

 
 
( 1 0 )  จั ด เ ต รี ย ม
เอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม เพ่ือ
เ สน อ ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกก . ส ร รห า ฯ 
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
(11) ประกาศฯ คณะ
กก.สรรหานายกสภา
ส ถ า บั น  แ ล ะ
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

( 1 2 )  พิ จ า ร ณ า
คุณสมบัติ เ บ้ืองต้น
ของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือให้
ดํารงตําแหน่งนายก
สภาสถาบันและกก.
ส ภ า ส ถ า บั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
( 1 3 )  พิ จ า ร ณ า
คุณสมบัติ เ บ้ืองต้น
ของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือให้
ดํารงตําแหน่งนายก
สภาสถาบันและกก.
ส ภ า ส ถ า บั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
(14)บัตรลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
( 1 5 )  ท า ง
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ
ห ลั ง จ า ก นั้ น จ ะ มี
หนั ง สื อนํ า ต าม ไป
ภายหลัง 

 

-ข้ อ บั ง คั บ
สถาบั นฯ  ว่ า
ด้ ว ย วิ ธี ก า ร
ไ ด้ ม า แ ล ะ
คุณสมบัติของ
น า ย ก ส ภ า
ส ถ า บั น แ ล ะ
กรรมการสภา
ส ถ า บั น
ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ 
พ . ศ .  2 5 5 1 
ฉบั บ ล ง วั น ท่ี 
22 ก.ย. 51 

 

 

 

 

 

-ประกาศ ศธ . 
เรื่อง ขอความ
ร่วมมือในการ
กําหนดจํานวน
แ ห่ ง แ ล ะ
ระยะเวลาใน
ก า ร ดํ า ร ง
ตํ าแหน่ งของ
น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย
และกรรมการ
ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 22 ม .ค . 
56 

-ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
พิจารณาแต่งตั้ง
บุ คคลให้ ดํ ารง
ตําแหน่งผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ 
ร อ ง
ศาสตราจารย์ 
แ ล ะ
ศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 
3.1 
 

A 

(9) ประสานงานการประชุมกับ
เลขาฯอธิการบดี และคณะกก.สรร
หาฯ เพ่ือเชิญประชุม คร้ังท่ี 1 

(10) ฝ่ายเลขานุการจัดทําประกาศ 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(11) ประชุมครั้งท่ี 2  

- พิจารณารายชื่อ   
- ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น
เปรียบเทียบตามข้อบังคับฯ 
และ หลักเกณฑ์ของ สกอ. 
- อ่ืนๆ  

(12) ฝายเลขานุการรวบรวมข้อมูล ประวัติและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อบังคับฯ ของสถาบัน
และ ของสกอ. หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบฟอร์ม
เสนอชื่อ 

- เพ่ือพิจารณาเลือกประธาน รอง
ประธาน และเลขานุการ 
- ร่างแผนดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาฯ 
- ร่างประกาศฯ เรื่อง การเสนอชื่อ
ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
- ร่างแบบฟอร์มเสนอชื่อ 
- วิธีการคัดเลือกนายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
- วิธีการประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการสมัคร สถานท่ีรับใบสมัคร 

- ลงคะแนนเลือกนายกสภาสถาบนั 1 คน 
สํารอง 2 คน 
- เลือกตามประกาศ กพอ. 1 คน ท่ีมี
ตําแหนง่ศาสตราจารย์ สํารอง 2 คน 
- ลงคะแนนเลือกกก.สภาสถาบนั
ผ้ทรงคณวฒิ 7 คน สํารอง 7 คน

 กรณี มีผู้เสนอช่ือ นายกสภา
สถาบัน และกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนนอ้ย อาจมกีารขยาย
เวลารับสมัคร

(13) ประชมุครัง้ท่ี 3 

(14) ประธานสรรหาฯ ทาบทามผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน และกก.ผู้ทรงคุณวุฒิเรียงตามลําดับ 

B 
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Work Flowchart ตัวชี้วัดสําคัญ 
(หน่วยวัด) 

แบบฟอร์ม
หรื อ ระบบ
สารสนเทศ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (15) เป็นไปตาม
แผนการดําเนนิงานท่ี
กําหนดไว้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
(16) เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
(17) เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 
 
 
 
(18) เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16) ตามแบบฟอร์ม
ของสกอ. 
 (16) ตามเอกสารท่ี
ส่งให้ สกอ. 11 ข้อ 
1.สําเนาพรบ. (เฉพาะ
มาตราท่ีเก่ียวข้อง) 2. 
สําเนาข้อบังคับและ
ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
เก่ียวข้อง 3. สําเนา
คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการสรรหา
ฯ  4 . ต า ร า ง
เ ป รี ย บ เ ที ย บ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ข อ ง
คณะกรรมการสรรหา
ฯ 5.สําเนารายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสรรหา
ฯ 6. สําเนารายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
สถาบั น อุดม ศึกษา 
หรือองค์คณะบุคคลท่ี
มี อํานาจและหน้า ท่ี
เสนอเรื่ อ ง เ พ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งต้ัง 7. สําเนา
หนังสือหรือแบบตอบ
รับการทาบทามของผู้
ได้รับการเสนอชื่อ8.
แบบตรวจสอบข้อมูล
การ ดํ า ร งตํ า แหน่ ง
น า ย ก ส ภ า
สถาบั น อุดม ศึกษา
และกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา9. 
สําเนาประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่ อง
แ ต่ ง ต้ั ง น า ย ก ส ภ า
สถาบั น อุดม ศึกษา 
หรื อกรรมการสภา
สถาบั น อุดม ศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

16.ประวัติของผู้ได้รับ
การ เ สนอขอ โปรด
เกล้าฯ แต่งต้ัง ตาม
รู ป แ บ บ ท่ี กํ า ห น ด 
พ ร้ อ ม แ ผ่ น บั น ทึ ก
ข้ อ มู ล  ( CD)  ใ น
รู ป แ บ บ
โปรแกรม Microsoft 
word 11.เอกสาร
หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
เ ช่ น  ต า ร า ง ส รุ ป
ข้ั น ต อ น ก า ร
ดําเนินการ  

- ห นั ง สื อ ข อ
ทบทวนแน ว
ปฏิบัติเก่ียวกับ
การดําเนินการ
เสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ 
และอธิการบดี
ข อ ง
สถาบันอุดมศึก
ษา ลงวันท่ี 24 
มี.ค..57 
 

(15) ฝ่ายเลขานุการจัดทําบันทึกขอรูปถ่าย พรอ้ม
ประวัติและข้อมูลอื่นๆ เพื่อเตรยีมเสนอโปรดเกล้าฯ 

จบ 

(18) เสนออธิการบดีลงนามหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพ่ือโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป 

B 

(17) สํานักงานสภาสถาบันรวบรวมเอกสาร และจัดทํา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(16) ฝ่ายเลขานุการจัดทําบันทึกเสนออธิการบดี และเข้าท่ี
ประชุมสภาสถาบันเพ่ือทราบ 
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 จากแผนภาพที่ 4.1 ผู้จัดทําขออธิบายรายละเอียดกระบวนการและข้ันตอนสรรหานายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ จํานวน 18 ข้อ ดังน้ี 

 ข้อที่ 1 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําแผนปฏิบัติการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ล่วงหน้า 180 วัน ก่อนครบวาระ  

 ข้อที่ 2 สํานักงานสภาสถาบันเสนอหนังสือพร้อมแผนปฏิบัติการ ถึงอธิการบดีเริ่มกระบวนการสรรหา
นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และแผนปฏิบัติการการเลือกต้ังกรรมการสภา
สถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์ประจํา ให้อธิการบดีอนุมัติ 

 ข้อที่ 3 อธิการบดีมีคําสั่งอนุมัติ 

 ข้อที่ 4 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําหนังสือถึงคณะ/สํานัก รวม 11 คณะ 1 วิทยาลัย 5 สํานัก ส่ง
ผู้แทนตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 ประกอบด้วย 

  7.1 ผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการ หรือพนักงานสถาบัน หน่วยงานละ 1 
คน โดยผู้ได้รับเลือกต้ังจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานสถาบันสายใดก็ได้ ทั้งน้ี ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และผู้ได้รับ
เลือกต้ังจะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในสถาบันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง  

  7.2  ผู้แทนผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สํานัก รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก ซึ่งหน่วยงานเสนอช่ือมาหน่วยงานละ 1 คน 

 ข้อที่ 5 สํานักงานสภาสถาบันทําหนังสือถึงอธิการบดีในฐานะเป็นหัวหน้าสํานักงานอธิการบดีมอบ
ผู้บริหารหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงในสํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนในสํานักงาน
อธิการบดี และเสนอช่ือรองอธิการบดี จํานวน 1 คน เป็นผู้แทนผู้บริหารของสํานักงานอธิการบดี  

 ข้อที่ 6 สํานักงานสภาสถาบันทําหนังสือถึงสภาคณาจารย์ ส่งรายช่ือผู้แทนสภาคณาจารย์ จํานวน 1 
คน 

 ข้อ 7 สํานักงานสภาสถาบันทําหนังสือถึงสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ส่งรายช่ือผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จํานวน 1 คน 

 ข้อ 8 สํานักงานสภาสถาบันรวบรวมรายช่ือเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง คณะกรรมการสรรหา
นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนสํานักงานอธิการบดี 
2. ผู้แทนผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี 
3. ผู้แทนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. ผู้แทนผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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5. ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ  
6. ผู้แทนผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 
7. ผู้แทนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
8. ผู้แทนผู้บริหารคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
9. ผู้แทนคณะสถิติประยุกต์ 
10. ผู้แทนผู้บริหารคณะสถิติประยุกต์  
11. ผู้แทนคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    
12. ผู้แทนผู้บริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
13. ผู้แทนคณะภาษาและการสื่อสาร   
14. ผู้แทนผู้บริหารคณะภาษาและการสื่อสาร   
15. ผู้แทนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
16. ผู้แทนผู้บริหารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
17. ผู้แทนคณะนิติศาสตร์    
18. ผู้แทนผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 
19. ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผู้แทนผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ  
21. ผู้แทนคณะการจัดการการท่องเที่ยว  
22. ผู้แทนผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว 
23. ผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
24. ผู้แทนผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
25. ผู้แทนคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
26. ผู้แทนผู้บริหารคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
27. ผู้แทนสํานักวิจัย 
28. ผู้แทนผู้บริหารสํานักวิจัย 
29. ผู้แทนสํานักสิริพัฒนา 
30. ผู้แทนผู้บริหารสํานักสิริพัฒนา 
31. ผู้แทนสํานักบรรณสารการพัฒนา 
32. ผู้แทนผู้บริหารสํานักบรรณสารการพัฒนา 
33. ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34. ผู้แทนผู้บริหารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
35. ผู้แทนสภาคณาจารย์ 
36. ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 ข้อ 9 สํานักงานสภาสถาบันประสานงานกับเลขานุการอธิการบดี เพ่ือขอวันว่าง (เชิญมาเป็นประธาน
ในการประชุม เพ่ือพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ เมื่อได้ประธาน รองประธาน และ
เลขานุการในที่ประชุมแล้ว เป็นหน้าที่ของประธานสรรหาฯ ในการดําเนินการประชุมต่อไป) และ
คณะกรรมการสรรหาฯ ขอวันว่าง เพ่ือนัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ครั้งที่ 1 พิจารณาร่างแผนดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดวัน
ประชุมอีก 2 ครั้ง ร่างประกาศฯ เรื่อง การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ร่างแบบฟอร์มเสนอช่ือ วิธีการ
คัดเลือกนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  วิธีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสมัคร 
สถานที่รับใบสมัคร และอ่ืนๆ  

 ข้อ 10 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําประกาศฯ เสนอประธานคณะกรรมการสรรหาลงนาม 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานต่างๆ  

 ข้อ 11 สํานักงานสภาสถาบันส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือเปิดกล่องรับ
สมัครที่ไปต้ังตามจุดต่างๆ ภายในสถาบัน  

 ข้อ 12 สํานักงานสภาสถาบันนํารายช่ือไปตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการ
ได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 และตาม
ประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มกราคม 
2556 

 ข้อ 13 สํานักงานสภาสถาบันส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ที่
เหมาะสมดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภาสถาบัน 1 คน 
สํารอง 2 คน เลือกตามประกาศ กพอ. 1 คน ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ สํารอง 2 คน ลงคะแนนเลือกกก.สภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน สํารอง 7 คน 

 ข้อ 14 สํานักงานสภาสถาบันรวบรวมรายช่ือตามลําดับ พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เสนอประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือดําเนินการทาบทาม 

 ข้อ 15 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามเชิญผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ขอประวัติและรูปถ่าย เพ่ือขอเสนอ
โปรดเกล้าฯ ไปพร้อมกัน 

 ข้อ 16 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําหนังสือเสนอรายงานต่ออธิการบดี และหนังสือเสนอเข้าที่ประชุม
สภาสถาบันเพ่ือทราบรายช่ือผู้ที่ยินดีรับตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ข้อ 17 สํานักงานสภาสถาบันรวบรวมเอกสาร และจัดทําเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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 ข้อ 18 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําหนังสือเสนออธิการบดีลงนามหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่อไป 
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แผนภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้แทนสํานักงานอธิการบดี เพ่ือไปเป็นคณะกรรมการสรรหานายก
สภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

Work Flowchart ตัวชี้วัดสําคัญ 
(หน่วยวัด) 

แบบฟอร์ม
หรื อ ระบบ
สารสนเทศ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) หลังจากได้รับหนังสือ
มอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการเลือกผู้แทน สอธ. 
1 วัน 
(2) 1 วันหลังจากได้
รายช่ือจากหน่วยงาน
ภายใน สอธ. 
(3) หลังจากได้รับหนังสือ
มอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการเลือกผู้แทน สอธ. 
1 วัน 
 
(4) นัดประชุม
คณะทํางานหลังจาก อธ.
ลงนามในคําส่ังฯ 1 วัน 
 
 
 
(5) 1 วัน หลังจากประชุม
คณะทํางาน 
 
 
 
 
(6) 1 วันหลังจากได้รับ
รายช่ือผู้แทนของแต่ละ
หน่วยงาน 
 
 
 
(7) หลังจากพิจารณา
คุณสมบัติของผู้แทน
หน่วยงานแล้ว 
 
(8) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 
90  
(9) 1 วันหลังการเลือกตั้ง 
 
(10) 1 วันหลังจากได้
รายช่ือจากทุกคณะ/
สํานัก  

 
 
(1) หนังสือเวียนถึง 
ผอ.ในสอธ./ระบบ 
e-document 
 
(2 )  คํ า ส่ั งแต่ งตั้ ง
คณะ ทํ า ง านกา ร
เ ลื อ ก ตั้ ง ผู้ แ ท น 
สอธ. 
( 3 )  ป ร ะ ชุ ม
คณะทํางานจัดการ
เลือกตั้งผู้แทนสอธ. 
เพ่ือพิจารณาวาระ
ต่างๆ  
(4) ทําหนังสือนําถึง 
บ ค .  ข อ ร า ย ชื่ อ
บุคลากรในสอธ.ท่ีมี
อายุการทํางาน 1 ปี 
นับถึงวันเลือกตั้ง 
(5) ทําหนังสือนําส่ง
ถึงทุกผอ .ในสอธ . 
ส่งช่ือผู้สนใจสมัคร
เป็นผู้แทน สอธ. 
 
 
(6) พิจารณาจาก
แบบฟอร์มใบสมัคร 
 
 
 
 
(7) ทําหนังสือนําถึง
ทุ กหน่ ว ย ง าน ใน 
สอธ .แ จ้ ง ราย ช่ือ 
หมายเลขผู้สมัคร 
และวันเลือกตั้ง 
(8) บัตรลงคะแนน
การเลือกตั้งผู้แทน 
สอธ. 
( 9 )  ส รุ ป ผ ลก า ร
เลือกตั้ง การมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
(10) คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติครบ 

AA 

(1)ทําบันทึกถึง ผอ.กองใน สอธ. ส่งผู้แทนหน่วยงานเป็นคณะทํางาน เลือกต้ัง 1 คน 

(2) จัดทําคาํสั่งแต่งต้ังคณะทาํงาน 

(3) ประชุมคณะทํางาน 
- กําหนดหลักเกณฑ์การเลือกต้ัง 
- กําหนดวันเลือกต้ัง 
- แจกแจงและมอบหมายงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้มาสมัครเป็น
ผู้แทน สอธ.และมาใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 

(5) ทําบันทึกถึงหน่วยงานใน สอธ. ส่งช่ือผูส้นใจ
สมัครเป็นผู้แทน สอธ. เพื่อไปเป็นกก.สรรหาฯ 

(7) ทําบันทึกถึงหน่วยงานใน สอธ.แจ้งรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัคร แจ้ง
วันเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(6) คณะกก. พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ท่ีสมัครเป็นผู้แทน สอธ. 

(8) จัดการเลือกตั้งผู้แทน สอธ. 

ขาดคุณสมบัติ 

(9) รายงานผลเลือกตั้งต่ออธิการบดี 

(10) จัดทําคําส่ังแต่งตั้งกก.สรรหานายกฯ 

(4) จัดทําทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายช่ือ
ข้าราชการ และพนักงานสถาบันสังกัด สอธ. จาก บค. 
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 จากแผนภาพที่ 4.2 ผู้จัดทําขออธิบายรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้แทน
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือไปเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ จํานวน 10 ข้อ ดังน้ี 

 ข้อ 1 สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกถึงผู้อํานวยกกองงานผู้บริหาร/กองกลาง/กองบริการการศึกษา/
กองแผนงาน/กองคลังและพัสดุ/กองบริหารทรัพยากรบุคคล/สํานักงานตรวจสอบภายใน ส่งผู้แทนหน่วยงาน 
จํานวน 1 คน เพ่ือแต่งต้ังคณะทํางานจัดการเลือกต้ังผู้แทนสํานักงานอธิการบดี  

 ข้อ 2 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําคําสั่งเสนออธิการบดีลงนาม โดยหัวหน้าสํานักงานสภาสถาบันเป็น
ประธานคณะทํางาน หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน เป็นคณะทํางานและ
เลขานุการ 
 ข้อ 3 สํานักงานสภาสถาบันนัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ กําหนดวันเลือกต้ัง จัดการ
เลือกต้ังให้แล้วเสร็จ และรายงานอธิการบดีทราบ 

 ข้อ 4 สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายช่ือข้าราชการ และพนักงานสถาบัน 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ข้อ 5 สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกถึงหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  ส่งช่ือผู้สมัครเป็น
ผู้แทนสํานักงานอธิการบดีไปเป็นกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ข้อ 6 ประธานจัดการเลือกต้ังฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้แทนสํานักงานอธิการบดี 

 ข้อ 7 สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกถึงหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี แจ้งรายช่ือ พร้อมหมายเลข
ผู้สมัคร แจ้งวันเลือกต้ัง รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 

 ข้อ 8 คณะทํางานจัดการเลือกต้ังฯ จัดการเลือกต้ังผู้แทนสํานักงานอธิการบดีเพ่ือไปเป็นคณะกรรมการ
สรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  

 ข้อ 9 รายงานผลการเลือกต้ังเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 

 ข้อ 10 นํารายช่ือผู้แทนสํานักงานอธิการบดีไปร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในสถาบัน เพ่ือจัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.2.2 กระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันท่ีมาจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร 

หลักเกณฑ์ในการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้กําหนดรายละเอียดไว้ ดังน้ี 

ข้อ 1 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือผู้รักษาราชการแทน 

ข้อ 2 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง โดยแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทราบล่วงหน้า 

ข้อ 3 ในการประชุมตามข้อ 2 ให้อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม และต้องมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก
ต้ังอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังมาไม่ครบองค์ประชุมให้อธิการบดีเรียกประชุมอีกคร้ังภายใน 7 วัน 

ข้อ 4 การออกเสียงเลือกต้ังให้กระทําโดยวิธีลับ โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสามารถเลือกผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารได้เท่ากับจํานวนตําแหน่งที่ว่าง 

บัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงเกินจํานวนที่กําหนดตามวรรคก่อนให้ถือเป็นบัตรเสีย ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามจํานวนที่กําหนดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ใน
กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในอันดับสุดท้ายเท่ากัน ให้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเสียง
เท่ากันน้ันอีกครั้งหน่ึง ถ้ายังเท่ากันอีก ให้อธิการบดีใช้วิธีจับฉลากตัดสินเฉพาะผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ัง
เท่ากันน้ัน เพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกต้ังครบตามจํานวน 

 ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังไม่สามารถมาประชุมได้ อาจมอบอํานาจให้ผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแทนได้ 

 ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์น้ีให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
และให้ถือคําวินิจฉัยน้ันถึงที่สุด 

 หมายเหตุ หลักเกณฑ์การเลือกต้ังน้ี เริ่มใช้เมื่อปี 2543 และจะขออนุมัติจากอธิการบดีทุกคร้ัง ให้
ความเห็นชอบ/อนุมติในหลักการ ให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีก่อนมีการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร 
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แผนภาพที่ 4.3  แสดงขั้นตอนการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

Work Flowchart ตัวชี้วัดสําคัญ 
(หน่วยวัด) 

แ บ บ ฟ อ ร์ ม
ห รื อ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
(1) สํานักงานสภาสถาบัน
จัดทําร่างแผนการ
เลือกตั้งกรรมการสภา
สถาบันจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารก่อนครบ
วาระ 90 วัน 
 (2) ก่อนครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 90 วัน 
 
(3) 1 วัน หลังจาก อธ. 
อนุมัติ 
 
 

(4) ก่อนประชุม ทคอ. 30 
วัน 

 
(5) เป็นไปตามแผนการท่ี
วางไว้/หลักเกณฑ์การ
เลือกตั้ง 
 
(6) เป็นไปตามแผนการท่ี
วางไว้/หลักเกณฑ์การ
เลือกตั้ง 
 
(7) เป็นไปตามแผนการท่ี
วางไว้/หลักเกณฑ์การ
เลือกตั้ง 
(8) เป็นไปตามแผนการท่ี
วางไว้/หลักเกณฑ์การ
เลือกตั้ง 
(9) เป็นไปตามแผนการท่ี
วางไว้/หลักเกณฑ์การ
เลือกตั้ง 
(10)  หลังจากการ
เลือกตั้ง 
 
 
 
(11) 2 วันหลังจาก
เลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
(12) 1 วันหลังจากครบ
กําหนดรับรองรายงาน
การประชุม 

 
 
 

(1) ระบบ e-document 
 
 
 
 
 
 

(2) ระบบ e-document 
 
 

(3) หนังสือเวียน/ระบบ 
e-document 
 
 

(4) หนังสือเวียน/ระบบ 
e-document 
 
 

(5) บัตรเลือกตั้ง 
 
  
 
(6) บัตรเลือกตั้ง 
 
 
 
(7) บัตรเลือกตั้ง 
 
 
(8) บัตรเลือกตั้ง 
 
 
(9) บัตรเลือกตั้ง 
 
 
 (10) รายงานการประชุม 
 
 
 
 
(11) รายงานเวียน/ระบบ 
e-document 
 
 
 
 
 
 
 

(12) ประกาศฯ 
เรื่อง  ผู้ดํารงตําแหน่ง     
กรรมการสภาสถาบันท่ีมา  
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (6) (7) (8) 
หลักเกณฑ์การ
เลือกตั้ง
กรรมการสภา
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ซ่ึง
เลือกจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร 
เริ่มใช้เม่ือปี 
2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

(2) สํานักงานสภาสถาบันเสนออธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เร่ิมกระบวนการเลือกตั้ง 

(4) สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบวัน/เวลา สถานท่ีท่ีเลือกตั้งล่วงหน้า 30 วัน 

(5) สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกส่งวาระเข้าท่ีประชุม ทคอ. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทราบอีกคร้ัง 

(6) สํานักงานสภาสถาบันจัดการเลือกตั้งในท่ีประชุม ทคอ. 

(7) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอชื่อ (8) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนโดยวิธีลับ 

(10) สํานักงานสภาสถาบันจัดทํารายงานการประชุม 

(9) ได้รายช่ือกก.สภา
สถาบันจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร 

(12) สํานักงานสภาสถาบันจัดทําประกาศฯ เสนอ อธ. ลงนาม และเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันเพ่ือทราบ 

(1) สํานักงานสภาสถาบันจัดทําร่างแผนการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารท่ีครบวาระ/เกษียณอายุราชการ และหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 

(3) อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเร่ิมกระบวนการเลือกตั้ง 

จบ 

รับรอง 

(11) สํานักงานสภาสถาบนัเวียนรายงานการ
ประชมุให้ กก. รับรอง/ทักท้วงภายใน 7 วนั  

ไม่รับรอง 
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จากแผนภาพที่ 4.3 ผู้จัดทําขออธิบายรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบัน
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ จํานวน 12  ข้อ ดังน้ี 

 ข้อ 1 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําร่างแผนการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารที่ครบวาระ/เกษียณอายุราชการ และหลักเกณฑ์การเลือกต้ัง 

 ข้อ 2 สํานักงานสภาสถาบันเสนออธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เริ่มกระบวนการเลือกต้ัง 

 ข้อ 3 อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเริ่มกระบวนการ 

  - หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  - อนุมัติให้เลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในที่ประชุมคณบดี/
ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.)  
  - ดําเนินการเลือกต้ังในวันที่มีการประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.)  

 ข้อ 4 สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกแจ้งผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทราบกําหนดวัน
เลือกต้ังล่วงหน้า 30 วัน 

 ข้อ 5 สํานักงานสภาสถาบันทําบันทึกส่งวาระเข้าที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.) เพ่ือให้ผู้
มีสิทธิเลือกต้ังทราบวันเลือกต้ังอีกคร้ัง 

 ข้อ 6 สํานักงานสภาสถาบันจัดการเลือกต้ังในที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.)   

 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเสนอช่ือ 

 ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนโดยวิธีลับ 

 ข้อ 9 ได้รายช่ือกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ข้อ 10 สํานักงานสภาสถาบันจัดทํารายงานการประชุม 

 ข้อ 11 สํานักงานสภาสถาบันเวียนรายงานการประชุมให้กรรมการพิจารณาทักท้วงภายใน 7 วัน 

 ข้อ 12 สํานักงานสภาสถาบันจัดทําประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง  ผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เสนออธิการบดีลงนาม และเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน
เพ่ือทราบ 

หมายเหตุ  - ในกรณีที่เลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารแทนตําแหน่งที่ว่างลง ให้ผู้น้ัน
ดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่เหลืออยู่  

    - การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์จะเป็นหน่วยงาน
ดําเนินการจัดการเลือกต้ัง และส่งรายช่ือมาให้สํานักงานสภาสถาบันจัดทําประกาศเป็นฉบับเดียว 
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4.2.3 ขั้นตอนการแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน 
 ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 83 ตอน
ที่ 29) พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 
2) (ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 37 ก) พ.ศ. 2543 วันที่ 23 เมษายน 2543 บัญญัติว่า 
  ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 

 ( 1 )  นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
 ( 2 )  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ 

  ( 3 ) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  
ผู้อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ( 4 ) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําในสถาบันซึ่งได้ทําการ
สอนในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (3) 
  ( 5 ) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  ให้สถาบันแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันตาม (3) เป็นเลขานุการ
สภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับเลือกและผู้เลือก และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม 
(3)  และ (4)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติ
ของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551  

ฉะน้ัน เมื่อกระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และได้รายช่ือกรรมการสภาสถาบัน
จากคณาจารย์ประจํา (สภาคณาจารย์เป็นผู้ดําเนินการเลือกต้ัง) เรียบร้อยแล้ว เสนอคําสั่งฯ เรื่อง แต่งต้ัง
เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้อธิการบดีลงนามได้  
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แผนภาพที่ 4.4  แสดงขั้นตอนการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน 

 จากแผนภาพที่ 4.4 ผู้จัดทําขออธิบายรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการแต่งต้ังเลขานุการสภา
สถาบัน โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ จํานวน 3  ข้อ ดังน้ี 

 ข้อ 1 สํานักงานสภาสถาบัน เสนอบันทึก เรื่องการแต่งต้ังเลขานุการสภาสถาบัน  ดังน้ี 
  1.1 เลือกรองอธิการบดีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาสถาบัน 
  1.2 แนวปฏิบัติเดิม สถาบันจะเลือกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารดํารงตําแหน่งเลขานุการสภา
สถาบัน 
  1.3 หรือเห็นชอบประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ 
 ข้อ 2 อธิการบดีลงนามในคําสั่งฯ แต่งต้ังเลขานุการ 
 ข้อ 3 นําเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพ่ือทราบ 
 
 
    

Work Flowchart ตัวชี้วัดสําคัญ 
(หน่วยวัด) 

แ บ บ ฟ อ ร์ ม
ห รื อ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 
 

 

 
 
 

(1)  1 วัน หลังจาก
ทราบผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบัน
จากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร 
 
 
(2) เป็นไปตามแผน
ดําเนินงานท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 
(3) เป็นไปตามแผน
ดําเนินงานท่ีวางไว้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
(1) คําส่ังแต่งตั้ง
เลขานุการสภาสถาบัน 
 
 
 
 
 
(2) คําส่ัง/ระบบ e-
document 
 
 
 
 
( 3 )  คํ า ส่ั ง สถา บันฯ 
แต่งตั้งเลขานุการสภา
สถาบัน 

 
 

 
 
 
 
 

( 1 )  ( 2 ) 
ม า ต ร า  1 4 
แ ห่ ง
พระราชบัญ
ญั ติ ส ถ า บั น
บั ณ ฑิ ต   
พัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ราช
กิจานุเบกษา. 
เล่ม 83 ตอน
ท่ี 29) พ .ศ . 
2509 

เริ่ม 

(1) สํานักงานสภาสถาบัน เสนอหนังสือพร้อมแนบ
คําส่ังฯ ให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม 

(2) อธิการบดีลงนามใน
คําสั่งฯ แต่งต้ังเลขานุการ

อนุมัติ 

จบ 

ไม่อนุมัต ิ

(3) นําเข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพือ่ทราบ 
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4.3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 4.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มกราคม 
2556 
 4.3.2 หนังสือขอทบทวนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2557 
 4.3.3 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 4.3.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 
 4.3.5 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

และมีหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของสถาบัน ดังน้ี 

4.3.6 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2543 มาตรา 14 , 15 , 16 และ 17 

4.3.7 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551 

4.3.8 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

4.3.9 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เริ่ม
ใช้เมื่อปี พ.ศ. 2543 

 



        

 ผู้จัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน) ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการจริงในปี 2561 เนื่องจากอยู่ในช่วงการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 4.2 

 ตารางที่ 4.2 แผนปฏิบัติการการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ขั้นตอนการดําเนนิการ วัน/เดือน/ป ี
1. เสนอสถาบนัให้เริ่มกระบวนการสรรหา ก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามข้อ 7 แห่งบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและ
คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 (ปฏิบัติจริงประมาณ 180 วัน)    

180 วัน (6 เดือน) ก่อนนายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบันจะครบ

วาระการดํารงตําแหน่ง 
2. ทําหนังสือแจ้งคณะ/สํานัก  ดําเนินการเลือกตั้งและเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการสรรหานายก
สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 

3.ทําหนังสือแจ้งสมาคมนักศกึษาเก่า และงานสภาคณาจารย์  เสนอชื่อผูแ้ทน  1 คน เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 

4. แจ้งสภาสถาบันทราบเรื่องการครบวาระการดํารงตําแหน่ง (เดือนมิถุนายน) สัปดาห์ที่สอง ของเดือนมิถุนายน 
5. สถาบันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงาน ผู้แทนผู้บริหาร ผูแ้ทนสภาคณาจารย์ และผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า 

สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน 

6. เวียนแจ้งคําสั่งฯ ให้คณะกรรมการทราบและดําเนินการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมทั้งเชิญประชุม ครั้งที่ 1  

สัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน 

7. คณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน และเสนอผลต่อสถาบัน  (ปฏิบัติจริงประมาณ  60 วัน) 

เดือนมิถุนายน –เดือนสิงหาคม 

8. สถาบันดําเนินการขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  (อย่างน้อย 60 วัน) เดือนกันยายน –  เดือนพฤศจิกายน  
9. นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน  เริ่มวาระการดํารงตําแหน่ง สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน  

4.4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 61
 



        

 ผู้จัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร คณาจารย์ประจํา  และการแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน 
ระยะเวลาดําเนินการ  90 วัน ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานจริงในปี 2561 ดังตารางที่ 4.3 

 ตารางที่ 4.3 แผนปฏิบัติการการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร คณาจารย์ประจํา  และการแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน 

ขั้นตอนการดําเนนิการ วัน/เดือน/ป ี
1.  เริ่มกระบวนการ ตามข้อ 5, 6 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และ
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2543  

สัปดาห์ที่สองของเดือน 
สิงหาคม  

2. ทําหนังสือแจ้งงานสภาคณาจารย์  เสนอชื่อคณาจารย์ 4  คน เป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสถาบัน ซึ่งมาจาก
คณาจารย์ประจํา  

สัปดาห์ที่สองของเดือน
สิงหาคม  

3. สถาบันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมาจากคณาจารย์ประจํา สัปดาห์ที่สองของเดือน
กันยายน  

4. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมาจากคณาจารย์ประจํา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเสนอสถาบัน  สัปดาห์ที่สองของเดือน
กันยายน   –สัปดาห์ที่สอง

ของเดือนตุลาคม  
5. เสนออธิการบดีกําหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ใน ทคอ. ต้นเดือนกันยายน  2561 
6. แจ้งผู้บริหารที่มีสทิธิ์ทราบกําหนดวันเลือกตั้งในที่ประชุม ทคอ. เดือนกันยายน สัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน  
7. จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ทีม่าจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในที่ประชุม ทคอ. เดือนตุลาคม  สัปดาห์ที่สี่ของตุลาคม  
8. สถาบันออกประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลอืกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และคณาจารย์ประจํา  ต้นเดือนพฤศจิกายน 
9. เสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน ต้นเดือนพฤศจิกายน  
10. เสนอสําเนาประกาศฯ และคําสั่งฯ ให้สภาสถาบันทราบ เดือนพฤศจิกายน สัปดาห์ที่สามของพฤศจิกายน  
11. กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และคณาจารย์ประจํา  และเลขานุการสภาสถาบัน  เริ่มวาระการดํารงตําแหน่ง เดือนพฤศจิกายน  
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางานการสรรหานายก

สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน แยกได้ 5  ด้าน ได้แก่  ด้านหลักเกณฑ์การเลือกต้ัง ด้านการวางแผน
ปฏิบัติการสรรหา ด้านการจัดการการเลือกต้ัง ด้านการวัดผลสําเร็จการสรรหา และการเลือกต้ัง และด้านอ่ืนๆ 
ดังต่อไปน้ี 

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานการสรรหานายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบนั 
 5.1.1 ด้านหลกัเกณฑ์การเลอืกต้ัง 

 5.1.1.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ัง (ปฏิบัติจริงประมาณ 60 วัน) 

 5.1.1.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารไม่มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงต้องไปใช้ที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.) ซึ่งมีองค์ประกอบและมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือผู้รักษาราชการแทน เดียวกัน 

5.1.2 ด้านการวางแผนปฏิบัติการสรรหา  
 5.1.2.1 การวางแผนปฏิบัติการสรรหา ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ เน่ืองจากปัญหาที่

เกิดขึ้นเฉพาะหน้า อาทิ การนัดประชุมของคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิครั้งแรก ผู้บริหารสถาบันติดราชการเร่งด่วนทําให้วันประชุมต้องเลื่อนออกไปจากที่
กําหนดไว้    

5.1.3 ด้านการจัดการการเลือกต้ัง 
 เน่ืองจากสํานักงานสภาสถาบันมีผู้ปฏิบัติงานเพียง 3 คน และมีภารกิจที่หลากหลาย การ

จัดการการเลือกต้ังจึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
  5.1.3.1 การจัดการการเลือกต้ังผู้แทนสํานักงานอธิการบดี เป็นคณะกรรมการ

สรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทํางานจัดการเลือกต้ังผู้แทนสํานักงานอธิการบดี เพ่ือเป็น
กรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้เวลาทํางานในเวลา
ราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทํางานประจําของตัวเอง  
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5.1.4 ด้านการวัดผลสําเร็จการสรรหา และการเลือกต้ัง 
 5.1.4.1 เน่ืองจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการวัดผลสําเร็จที่แน่นอน นอกจากการดําเนินงานให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสรรหาและการเลือกต้ังตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะดําเนินการ
สําเร็จตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ โดยไม่มีปัญหา หากแต่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มี
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสําคัญในการสรรหา และการเลือกต้ัง 

5.1.5 ด้านอ่ืนๆ  
 5.1.5.1 ปัจจุบันมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1 ที่ระบุว่า 
ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
เท่าน้ัน  

 5.1.5.2 ในการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว ควรจัดสรรเวลามาเข้าร่วมประชุม 
ด้วยทุกครั้ง และไม่ให้เกิดการเสียเวลาในการอธิบายข้อมูล ความเป็นมาในการประชุมครั้งที่แล้ว จะได้ร่วม 
กันเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการทํางานเพ่ือให้การสรรหาฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น 

5.2 แนวทางแก้ไขและพฒันางาน 
 5.2.1 ด้านหลกัเกณฑ์การเลอืกต้ัง  

 5.2.1.1 เสนอผู้บริหารสถาบันแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายก
สภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ัง  

 5.2.1.2 เสนอผู้บริหารสถาบันแก้ไขหลักเกณฑ์การเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร โดยให้เพ่ิมข้อความดังน้ี “ให้อธิการบดี
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเลือกจากผู้
ดํารงตําแหน่งบริหาร และให้หัวหน้าสํานักงานสภาสถาบันทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการเลือกต้ัง” 

 5.2.2 ด้านการวางแผนปฏิบัติการสรรหาและการเลือกต้ัง  
  5.2.2.1 ในการวางแผนการปฏิบัติการสรรหาและการเลือกต้ัง ให้จัดทําในลักษณะมีช่วง 
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาจะได้มีเวลาในการปฏิบัติงาน  

 5.2.3 ด้านการจัดการการเลือกต้ัง  
  5.2.3.1 แก้ไขปัญหาโดยการจัดทําบันทึกถึงผู้บริหารหน่วยงานขอยืมตัวบุคลากรมาปฏิบัติ
หน้าที่ 
  5.2.3.2 ผู้บริหารหน่วยงานควรมีเกณฑ์การให้คะแนนพิเศษกับบุคลากรของหน่วยงาน
ที่มาปฏิบัติงาน หรือเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการลงสมัครรับเลือกต้ังๆ ของหน่วยงานด้วย เน่ืองจากยัง
ขาดผู้ที่ทํางานเพ่ือสถาบันหรือส่วนรวม 
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 5.2.4 ด้านการวัดผลสําเร็จการสรรหา และการเลือกต้ัง 
  5.2.4.1  ผู้บรหิารควรให้ความสําคัญกับการสรรหา และการเลือกต้ังกรรมการสภาสถาบัน 
เพ่ือผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน 

 5.2.5 ด้านอ่ืนๆ 
  5.2.5.1 แก้ไขหลักเกณฑ์การสรรหาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3.1  

 5.2.5.2 ควรมีการแก้ไข มาตรการ หรือส่งเสริมในการสร้างแรงจูงใจในการเข้าประชุมของ
กรรมการทุกชุดในสถาบัน  

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ควรแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาและคุณสมบัติของนายกสภาสถาบัน และกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ทันที่หลังจากได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
 5.3.2 ในการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรของสถาบัน นอกจากจะมอบคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร
แล้วควรสอดแทรกลําดับการบริหารงานภายในสถาบันด้วย เพ่ือบุคลากรใหม่ของสถาบันจะได้ทราบ และ
เห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานภายในสถาบันมากขึ้น 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๓๙/๒๕๕๙ 

เร่ือง  การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอนและจัดการศึกษาทั้งใน 
และนอกสถานที่ตั้งโดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งอาศัยอํานาจและช่องว่าง
ทางกฎหมายดําเนินการในลักษณะที่ส่อเจตนาแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  หรือเพื่อให้คงอยู่ในตําแหน่ง
ต่อไป  มีการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม  จนกระทั่งเกิดปัญหาร้องเรียนและฟ้องร้องทางคดีเป็นจํานวนมาก  
ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา   
แม้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามใช้กลไก
ทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวแก้ไข  ทบทวน  หรือดําเนินการใหม่ในเรื่องต่าง ๆ   แล้ว  
แต่ไม่อาจทําให้ปัญหาคล่ีคลายได้โดยเร็ว  การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล  และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยตรง  ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและธํารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่ง  จึงจําเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการดําเนินการ 
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  และสร้างความม่ันใจให้แก่สังคมโดยรวมต่อไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในสังกัด
และในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรืออธิการบดี  ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจยับย้ังการแต่งตั้งหรือการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

ข้อ ๓ เพื่อให้การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  การแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   
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(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
ในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้ 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนสองแห่งแล้ว  อาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง   

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งแห่งแล้ว  อาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง   

(๔) ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนส่ีแห่งแล้ว  ไม่อาจได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 

ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐตามวรรคหน่ึง  ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบี้ยประชุม  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก 
ในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่นํามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ   

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
เม่ือปรากฏว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร  จนอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา  ระบบการศึกษา  สังคม  หรือประเทศชาติ   

(๒) จงใจ  หลีกเลี่ยง  หรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา  หรือคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการตามคําสั่งนี้หรือตามกฎหมาย 

(๓) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต 

(๔) ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนสภาสถาบันอุดมศึกษา 
หรือสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน 

ข้อ ๕ เม่ือมีกรณีตามข้อ  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
ยับย้ังการรับนิสิตนักศึกษา  ปิดหลักสูตร  ยุติการจัดการศึกษา  หรือดําเนินการอื่นใด 

80



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจขอข้อมูลจากบุคคล
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หรือสั่งให้ดําเนินการในเร่ืองเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ   
ในสถาบันอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือให้ดําเนินการใด ๆ  เพื่อระงับ  ยับย้ัง  หรือยุติ 
เหตุที่เกิดข้ึนนั้น 

ข้อ ๖ เม่ือมีกรณีตามข้อ  ๔  และปรากฏว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
เป็นสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจสั่งให้
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นอยู่ในความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๘๖  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๗ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทางอาญา  ทางละเมิด  
หรือทางวินัยแก่ผู้ซึ่งได้กระทําการให้เกิดเหตุตามข้อ  ๔  ด้วย 

ข้อ ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่นิสิตนักศึกษา 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  หรืออาจสั่งหรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ร่วมดําเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นด้วยก็ได้   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  สภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  หรือบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกดําเนินการตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  ไม่พ้นจากความรับผิดในความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนแก่นิสิตนักศึกษา 

ข้อ ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีอํานาจสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดในสถาบันอุดมศึกษาหยุดการปฏิบัติหน้าที่  พ้นจากตําแหน่งหน้าที่   
หรือให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งอื่น  และแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในสถาบันอุดมศึกษานั้น   

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งใดต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ทั้งคณะ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน   

ผู้ซึ่งถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน   
เบ้ียประชุม  สิทธิประโยชน์  หรือเงินประจําตําแหน่งในตําแหน่งน้ัน   

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ในสถาบันอุดมศึกษาตามคําสั่งนี้   
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบ้ียประชุม  สิทธิประโยชน์  หรือเงินประจําตําแหน่ง  ตามระเบียบของทางราชการ
หรือตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  แล้วแต่กรณี   
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ข้อ ๑๐ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้  ที่ได้กระทําการไปตาม
อํานาจหน้าที่โดยสุจริต  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เกินสมควรแก่เหตุ  ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางวินัย  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑๑ การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่นิสิตนักศึกษาตามข้อ  ๘  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามคําสั่งนี้  ให้เบิกจ่ายจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นต้นเหตุ
แห่งการนั้น 

ข้อ ๑๒ เม่ือคําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามคําสั่งนี้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยทันที 

การนําข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับแก่
สถาบันอุดมศึกษาอื่นนอกจากสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหน่ึง  ซึ่งกระทําผิดกฎหมายหรือมีกรณีตามข้อ  ๔  
และการแก้ไขเยียวยาโดยมาตรการปกติไม่อาจทําได้  หรือล่าช้าจนเกิดความเสียหายต่อระบบการศึกษา
หรือนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก  ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๔ สถาบันอุดมศึกษาใดมิได้อยู่ในสังกัดหรือในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ   
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลหรือรักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น  
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการหรือสั่งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นปฏิบัติตามคําสั่งนี้โดยอนุโลม  โดยจะขอคําแนะนํา
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓ )   และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้  
แต่ต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกลางท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ดังนี้   
  ๑.๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  ๑.๒ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ๑.๓ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๑.๔ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๑.๕ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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  ๑.๖ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงปี  นับตั้งแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๒/๑  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ง  
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ   
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน   

การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
ที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้  ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแต่งตั้ง  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   
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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
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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

101



15 

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
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ประวตัิผู้เขียน 

ชื่อ – ชื่อสกุล เนตรทราย  (กาญจน์ชิตา) ทนัเที่ยง  
ที่อยู่ปัจจุบัน 72/98 ซอยรามคําแหง 178 แขวง/เขต มีนบุรี  กทม. 10230  
ที่ทํางานปัจจุบัน สํานักงานสภาสถาบัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย  

บางกะปิ กทม. 10240 
ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
ประสบการณก์ารทํางาน  

ตุลาคม 2547 - กรกฎาคม 2554  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง งานพิธีการ
และเฉพาะกิจ  

สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบันสภาสถาบัน  

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2550  ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2543 ปรญิญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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