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ข้อเสนอแนะ ในการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานหลัก
ของฝ่ายบุคคลคณะนิติศาสตร์ และในส่วนที่เชื่อมโยงกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในสถาบันเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการรับสมัครยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญและที่มาของการจัดทำคู่มือ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมือ่ ปี 2552 เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนัก
กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มี
จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมาย ควบคู่ไปกับ
การตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันในการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ ในการพัฒนาสาขาวิชาและ
หลักสู ตรให้ ครบถ้ว นในด้านพัฒ นบริห ารศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และบูรณาการองค์
ความรู้ด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในการ
เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ สนองตอบความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างงานบริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
การพัฒนาประเทศ (http://law.nida.ac.th)
คณะนิติศาสตร์ มีฐานะเป็นส่วนงานภายใน ภายใต้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต้อง
ดำเนินงานตอบสนองยุ ทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2551 –
2565 คื อยุ ท ธศาสตร์การสรรหา คัด เลื อ ก และพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ กกลุ่ ม ให้ มี ขีด ความสามารถสู ง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตามกลยุทธ์การสรรหา
คัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรม (Talent Worker)
ไว้กับ สถาบัน (บุ คลากร หมายถึง ผู้ บ ริห าร คณาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับ สนุน) โดย
สถาบันได้ออกข้อบังคับในการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
สถาบั น สายสนั บ สนุ น ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยแบ่ ง วิ ธี ด ำเนิ น การให้ เหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง และ
ความสามารถที่ต้องการรับ ซึ่งในสายสนับสนุนจะมี 2 ประเภท คือ ประเภทอำนวยการ และประเภท
ปฏิบัติการ ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนต้องเป็นบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย (Put the Right Man on the Right Job) เช่น งานบริการการศึกษา งานการเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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และบัญชี งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งแต่ละด้านล้วนมีหน้าที่เฉพาะที่ช่วยส่งเสริมงานด้าน
วิชาการ ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ งานด้านการวิจัย การ
จัดการศึกษา และการให้บ ริการวิช าการ จึงถือได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุน ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่
อำนวยความสะดวกให้ กั บ งานทุ ก ฝ่ าย ดั งนั้ น กระบวนการสรรหาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จึ งมี
ความสำคัญที่ช่วยคัดกรองคุณสมบัติของบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับ เคลื่ อนพั นธกิจของคณะต่ อไป โดยสถาบัน ได้ ออกข้อบังคับ ฯ ว่าด้ว ยการบริห ารและการ
ดำเนิ น งานของส่ ว นงานภายในซึ่ งได้ ก ำหนดให้ ส่ ว นงานภายใน ดำเนิ น การสรรหาพนั กงานสาย
สนับ สนุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่สถาบันกำหนด เพื่อให้ ได้บุคลากรที่มีศักยภาพตาม
ขั้นตอนกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถาบันกำหนด โดยมีส ถิติการรับ สมัครดังตารางที่ 1.1 ข้อมูล แสดงการเปิดรับสมัคร
พนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ย้อนหลัง 9 ปี ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลแสดงความถี่ในการดำเนินการรั บสมัครพนักงานสายสนั บสนุน คณะนิติศาสตร์
ย้อนหลัง 9 ปี
จำนวนครั้งในการ
ปี

เปิดรับสมัคร

พุทธศักราช

บุคลากรสาย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สนับสนุน
2552

2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี

2553

3

นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

2554

4

นั ก วิ ช าการศึ ก ษา นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี นั ก วิ เคราะห์
นโยบายและแผน และพนักงานอาคารและสถานที่

2555

2

นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการเงินและบัญชี

2556

3

นั ก วิช าการศึกษา นั กวิช าการเงินและบั ญ ชี และเจ้าหน้ าที่
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จำนวนครั้งในการ
ปี

เปิดรับสมัคร

พุทธศักราช

บุคลากรสาย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สนับสนุน
บริหารงานทั่วไป
2557

-

2558

1

นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2559

1

นักวิชาการศึกษา

2560

2

นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคณะนิติศาสตร์มี การเปิดรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยบางปีมีการรับสมัครถึง 4 รอบ แสดงให้เ ห็นว่ากระบวนการสรรหาพนักงานสาย
สนับ สนุนมีความจำเป็นและเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีความสำคัญต่อการผลักดันพันธกิจของคณะ ซึ่ง
จะต้องมีความชัดเจนในกระบวนการ จึงเป็นที่มาในการรวบรวมข้ อมูล กระบวนการการรับ สมัคร
พนักงานสายสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ งานจริง รวมถึงแบ่งปัน
ประสบการณ์ เทคนิคที่สามารถใช้ในการดำเนินงานจริง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ
ส่วนงานภายในหรือบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ มีความสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ หรือ ต้อ งการนำข้อ มูล ไปต่อ ยอดในการพั ฒ นากระบวนการรั บ สมัค รพนั กงานสาย
สนับสนุนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบัติงาน และผู้ป ฏิ บัติงานแทน ทราบบทบาทหน้าที่ความรับ ผิ ด ชอบและมี
ความรู้ความเข้าใจการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณากระบวนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
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3. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ กับ ผู้ ที่สนใจนำไปเป็นข้อมูลในการพั ฒ นากระบวนการรับ สมัคร
พนักงานสายสนับสนุนต่อไป
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านบุคลากรได้รับทราบขั้นตอนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ และสามารถดำเนินการรับสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ สามารถตรวจสอบกระบวนการรับสมัค รพนักงานสาย
สนับสนุนคณะนิติศาสตร์ ตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
3. ลดปัญหาความล่าช้า และลดปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้นในกระบวนการรับสมัครพนักงานสาย
สนับสนุน
4. ผู้ ที่ ส นใจสามารถนำไปเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพั ฒ นาหรื อ ประยุ ก ต์ เพื่ อ หาแนวทาง
กระบวนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้
1.4 ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ ที่ยึดการปฏิบัติตามประกาศสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
แนวทาง วิ ธีการสรรหา การบรรจุ แต่ งตั้งพนั ก งานสถาบั น สายสนั บ สนุ น โดยมี ก ารแทรกปั ญ หา
อุปสรรค ที่ผู้จัดทำได้ประสบกับสภาพการณ์จริงในการปฏิบัติงาน รวมถึ งได้ให้ข้อสังเกต เทคนิค ใน
การดำเนินงาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การพิจารณาประกาศรับสมัคร จนถึงการรายงานตัวเป็นพนักงานสาย
สนับสนุน คณะนิติศาตร์ โดยจะกล่าวเชื่อมโยงกับกระบวนการก่อนหลังที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะขอยกเว้น
การกล่าวถึงการพิจารณาอัตราเงินเดือน อัตราค่าตอบแทนอื่น ๆ และการพิจารณาประสบการณ์ของ
ผู้สมัคร
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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“คณะ” หมายถึง คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ที่จ้างจากเงินทุนคณะนิติศาสตร์
“บุคลากร” หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน
“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
“กระบวนการรับสมัคร” หมายถึง กระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
ที่จ้างจากเงินทุนคณะนิติศาสตร์
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บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะนิติศาสตร์ จัดตั้งตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2552 และในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้แต่งตั้ง ศาสตราจาย์
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นคณบดีคนแรกของคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อ
การพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ค วามรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มี
คุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้ งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปัจจุบันเปิดสอน ๔ หลักสูตร ได้แก่ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่ อการบริหาร และหลักสูตรประกาศนียบั ตรทางกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองชั้นสูง
นอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมาย
เพื่อการพัฒนา” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิ จในการให้บริการวิชาการ
และความรับผิดชอบต่อสั งคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
โดยไม่มี ค่าใช้ จ่าย โดยจัดให้ มีบ ริก ารภายในศูน ย์กฎหมายเพื่ อการพั ฒ นา และการให้ ความรู้และ
คำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่
สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริย ธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิ บั ติ งานในตำแหน่ งบริห ารงานทั่ ว ไป โดยมี งานในหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบหลั ก ได้ แ ก่
1) งานบุคคล โดยสนับสนุนงานบุคคลทุกด้านของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 2) สนับสนุนงานประชุม คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ และกรรมการอื่น ๆ ตามที่

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

7

ได้รับมอบหมาย 3) งานธุรการ งานสารบรรณ การโต้ตอบหนังสือ และ4) งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ประสานงานหลักสูตรฝึกอบรมของคณะ
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. สนับสนุนงานบุคคล
1.1 รับสมัครบุคลากรคณะนิติศาสตร์
1.2 งานประเมินต่อสัญญาจ้างบุคลากรคณะนิติศาสตร์
1.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะนิติศาสตร์
1.4 การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการขอเลื่อน
ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
1.5 ภาระงานวิชาการของคณาจารย์
1.6 การเดินทางไปราชการ การลา ประเภทต่าง ๆ
1.7 สวัสดิการบุคลากรคณะนิตศิ าสตร์ ทุกประเภท
1.8 การลาออก
2. สนับสนุนงานประชุม
2.1 จัดทำกำหนดการประชุมประจำปี
2.2 จัดทำวาระและเอกสารการประชุม
2.3 จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม
2.4 แจ้งเวียนมติที่ประชุม
3. งานเอกสาร ธุรการ และงานสารบรรณ
3.1 ลงทะเบียน รับ ส่ง หนังสือ บันทึกในระบบ
3.2 ลงทะเบียนรับใบคำร้องนักศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน
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3.3 จัดทำและบันทึกทะเบียน คำสั่ง ประกาศคณะ
3.4 จั ด ทำหนั ง สื อ ตามที่ บุ ค ลากรคณ ะแจ้ ง ค วามประสงค์ เช่ น หนั ง สื อ รั บ รอง
ประสบการณ์และหนังสือขอบัตรประจำตัว
3.5 ทำบัญชีหนังสือขอจัดเก็บและรอการทำลาย
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 ออกแบบพัฒนาแบบฟอร์มต่าง ๆ
4.2 ประสานงานการใช้อาคารสถานที่
4.3 ประสานนัดหมายวันประชุมให้คณาจารย์
4.4 ประสานงานโครงการฝึกอบรม
4.5 ประสานงานประชุมของสถาบัน
4.6 ประสานงานในพิธีรับปริญญาตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.3 โครงสร้างการบริหารและการจัดองค์กรคณะนิตศิ าสตร์
2.3.1 โครงสร้างการบริหารและการจัดองค์กรคณะนิติศาสตร์
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารและการจัดองค์กรคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณบดี

ผอ.หลักสูตร
ศศ.ม.

น.ม.

กรรมการประจำคณะ

น.ด.

อาจารย์ประจำคณะ (๑๒ อัตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สำนักงานเลขานุการคณะ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
จนท. 9 อัตรา

กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ (2 อัตรา)
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานประชุม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเลขานุการผู้บริหาร
และอาจารย์
- งานผลิตเอกสารและ
บริการ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
(2 อัตรา)
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ

กลุ่มงานการศึกษา
(4 อัตรา)
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริการการศึกษา
- งานสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
- งานผลิตสื่อการสอน
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มงานแผนและพัฒนา
(1 อัตรา)
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานพัฒนาองค์การ
- งานคลังข้อมูล
- งานบริการงานวิจัย
- งานส่งเสริมวารสารและ
เอกสารวิชาการ

ที่มา : คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552
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2.3.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
สำนักงานเลขานุการคณะ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ
1. งานสารบรรณและธุรการ
2. งานเลขานุการ และงาน
ติดต่อประสานงาน
3. งานบุคคล
4. งานประชุม
5. สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
6. งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
1. งานการเงิน
2. งานบริหารและควบคุม
งบประมาณ
3. งานบัญชี
4. งานพัสดุ

กลุ่มงานการศึกษา
1. งานรับหนักศึกษาใหม่
2. งานจัดการสอบคัดเลือก
นักศึกษา
3. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางสอน ตารางสอบ
ภาระงาน
4. งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา
5. งานบริการงานศึกษา
6. งานพัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน

กลุ่มงานแผนและพัฒนา
1. วางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา
2. กำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา
3. เก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
4. ดำเนินการประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลังสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

- ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

- ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

1. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
2. นายกิตตินันท์ จงอารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

1. นางสาวลักขณา อ่อนล้อม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
2. นางสาวปัทมาภาณ์ วะชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

3. นางสาวจ้อย หกด่านจาก
พนักงานอาคารและสถานที่
**ลูกจ้างเงินทุนคณะ

- ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา
1. ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

- ว่าง หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา
1. ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน
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2.4 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของพนักงานสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์
ออกเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานการศึกษา ประกอบด้วย 6 งานหลัก ได้แก่
1.1 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
• การจัดทำกำหนดการรับสมัครและประกาศรับสมัคร
• การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและบันทึกข้อมูลผู้สมัคร
• การจัดทำประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้มีสิทธิ์สอบ
1.2 งานจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา
1.2.1 กรณีสอบข้อเขียน
• การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
• การจัดสถานที่สอบ/ห้องสอบ/จัดการสอบ (ทำผังสอบ)
• การจัดทำข้อสอบ/ควบคุมการสอบข้อเขียน
• การประกาศผลการสอบข้อเขียน
1.2.2 กรณีสอบสัมภาษณ์
• การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
• การจัดสถานที่สอบ/ห้องสอบ
• การประมวลผลการสอบ
• การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
1.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานตารางสอน/ตารางสอบ/ภาระงาน
• การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
• การจัดทำแผนงานสอนและภาระงานสอน

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน
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• การจัดทำประกาศ/เปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ
• การบั น ทึ ก ตารางสอน/ตารางสอบและปฏิ ทิ น การศึ ก ษาลงในระบบ
ฐานข้อมูล
• การบันทึกภาระงานสอนลงในระบบฐานข้อมูล
• สรุปแผนงานสอนและภาระงานสอน
• การเบิกจ่ายเงินค่าบรรยาย
1.4 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
1.4.1 งานทะเบียนประวัติ
• การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขึ้นทะเบียน
• การตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่
• การจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา
1.4.2 งานลงทะเบียนวิชา
• การเตรียมข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
• การทำ pre register และสรุ ป ผล พร้ อ มให้ ค ำแนะนำในการ
ลงทะเบียน
• การรับ/ตรวจสอบการลงทะเบียนและชำระเงิน
• การเพิ่ม/เพิกถอน/เปลี่ยนฐานะวิชา/เปลี่ยนกลุ่มเรียน
1.4.3 งานประมวลผลการศึกษา
• การแจ้ง/เตือน กำหนดการส่งผลการศึกษา
• รวบรวมแบบประเมินผลการเรีน รการสอนส่ งกองแผนงานและ
นำเสนอผลการวิเคราะห์
• การตรวจสอบ/ประมวลผลการศึกษา/สถานภาพนักศึกษา
• การประกาศผลการเรียนออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน
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1.4.4 งานสอบประมวลความรู้/สอบปากเปล่า
• การกำหนดแผน/ประกาศ การสอบประมวลความรู้ /สอบปาก
เปล่า พร้อมแต่งตั้งกรรมการสอบ
• การเตรียมข้อมูลและสถานที่สอบประมวลความรู้/สอบปากเปล่า
• การอนุมัติการสอบและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ/ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
• การจัดการเรียนการสอนและประกาศผลสอบ
1.4.5 งานสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/วิชาการค้นคว้าอิสระ
• ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสอบ
• การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ
• การติดตามและรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
• ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์/การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ
• รายงานจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.4.6 งานสำเร็จการศึกษา
• การตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา
• การจัดทำ/ตรวจสอบ ผังการศึกษา
• การจัดทำรายชื่อเสนอขออนุมัตปิ ริญญาต่อสภาสถาบัน
1.5 งานบริการการศึกษา
1.5.1 งานบริการรับคำร้องและออกหนังสือสำคัญ
• การจัดทำใบรับรอง
• การจัดทำหนังสือส่งตัว/หนังสืออำนวยความสะดวก
• งานบริการรับคำร้องอื่น ๆ
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1.5.2 งานเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน เช่ น รวบรวม course
syllabus ประกาศ office hours ผลิตเอกสารประกอบการสอน
1.5.3 งานอาจารย์พิเศษ/วิทยากร เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1.5.4 การให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การแนะ
แนวการศึกษา
1.6 งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน
1.6.1 งานพัฒนาหลักสูตร
• การจัดทำ focus group/ วิพากษ์หลักสูตร/สัมมนาหลักสูตร
• การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร
• การตรวจสอบหลั ก สู ตรที่ ขอปรับ ปรุ ง เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สกอ.
• การดำเนิ น การเพื่ อ นำเสนอหลั ก สู ต รให้ ที่ ป ระชุ ม ทคบ. สภา
วิชาการ และสภาสถาบันฯ พิจารณา
• การตรวจสอบหลั กสู ต รที่ ส ถาบั น เปิ ดสอนให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.
• รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสู ตรใหแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สกอ. สมศ. กพร.
• การจัดทำประกาศรายชื่ออาจารย์ป ระจำหลั กสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• การจัด ทำประกาศต่ าง ๆ เพื่ อรองรับ การดำเนิน งานของแต่ล ะ
หลักสูตร
1.6.2 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
• การประชาสัมพันธ์หลั กสูตร โดยการร่วมกิจ กรรมกับ หน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบันฯ
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• การจั ด ทำเอกสารคู่ มื อ หลั ก สู ต ร และเอกสารประชาสั ม พั น ธ์
หลักสูตรของสถาบันฯ
• การจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันฯ
1.6.3 งานทุนและรางวัลการศึกษา
• การประกาศและรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
• การจัดทำข้อมูลผู้ขอรับทุน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
• การประชาสั ม พั น ธ์ และแจ้ งข่ า วสารทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันฯ
• การตรวจสอบสถานภาพผู้ได้รับทุน/ขออนุมัติเบิกจ่ายทุน
• ตรวจสอบคุ ณ สมบัติและเสนอชื่อนั กศึกษาที่ มีสิ ท ธิ์ได้รับ รางวัล
เรียนดี
2. กลุ่มงานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 6 งานหลัก ได้แก่
2.1 งานสารบรรณและธุรการ
• งานร่าง โต้ตอบ ผลิต หนังสือราชการ
• งานรับ ส่ง เสนอ หนังสือ
• งานจัดเก็บ ทำลาย หนังสือ
2.2 งานเลขานุการ และงานติดต่อประสานงาน
• รับนัดหมาย และบันทึกตารางนัดหมาย
• ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานบุคคล
• งานรับสมัครบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน
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• งานประเมินผลการปฏิ บัติงาน เช่น ประเมินต่อสัญญา ประเมินเลื่อน
เงินเดือน
• งานเลื่อนตำแหน่งสายวิชาการและสายสนับสนุน
• ทำสั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ บุ ค ลากร เช่ น สั ญ ญาจ้ าง สั ญ ญารับ รางวั ล
งานวิจัย
• งานอนุมัติบุคคลไปปฏิบัติหน้าที/่ เข้าร่วมอบรม สัมมนา
• บันทึกการลาทุกประเภท
• สวัสดิการทุกประเภท
2.4 งานประชุม
• ทำตารางการประชุมชุดต่าง ๆ ของคณะ เช่น ประชุมกรรมการประจำ
คณะ ประชุมอาจารย์ประจำคณะ ประชุมหลักสูตรของคณะ
• ทำหนังสือเชิญประชุม
• เตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
• ทำรายงานการประชุม/แจ้งมติการประชุม
2.5 สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
• จัดเตรียมเอกสารการจัดโครงการสัมมนา
• ทำหนังสือเชิญประชุม/หนังสือประชาสัมพันธ์
• ประสานวิทยากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เตรียมความพร้อม/อำนวยความสะดวกระหว่างการจัดอบรม
• ลงข้อมูลในระบบ TMS
2.6 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
• ทำหนังสือขอใช้สถานที่และยานพาหนะ
• ลงระบบใข้อาคารสถานที่และยานพาหนะในระบบ ERS
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3. กลุ่มงานแผนและพัฒนา ประกอบด้วย 4 งานหลัก ได้แก่
3.1 วางแผนการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา
• จัด ทำแผน/โครงการ/กิ จกรรม ให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ส ถาบั น
ประจำปี ประเมินคุณภาพประจำปี
• จัดทำประมาณการณ์รายรับรายจ่าย
3.2 กำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา
• จัดทำข้อมูลแผน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
• จัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
• รวบรวมผลข้อมูลตัวบ่งชี้ประจำปีแต่ละปี
3.4 ดำเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
• ดำเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประจำปี

4. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ประกอบไปด้วย 4 งานหลัก ได้แก่
4.1 งานการเงิน
• เบิกจ่ายเงินทุนคณะ/เงินหลักสูตร
• เบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรมคณะ
• เบิกจ่ายเงินโครงการอบรมสัมมนา
4.2 งานบริหารและควบคุมงบประมาณ
• ตรวจสอบงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
• จัดทำรายงานสถานะการเงินรายเดือน/รายไตรมาส

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน
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• จัดทำเปรียบเทียบสถานะการเงินย้อนหลัง 3 ปี
• ควบคุมเงินกิจกรรมพิเศษ
4.3 งานบัญชี
• จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย โครงการอบรม/ศูนย์กฎหมาย/เงินทดรอง
ราชการ
• ตรวจสอบบัญชี
4.4 งานพัสดุ
• จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ
• ตรวจสอบพัสดุคณะ
• ลงระบบบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ e-gp

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิตศิ าสตร์ สายสนับสนุน

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขในการรับสมัครพนักงาน
สายสนับสนุนคณะนิตศิ าสตร์
พนักงานสายสนับสนุน (Support staff) ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหน้ าที่หลัก
ในการส่งเสริมการบริหารงานตามนโยบายสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งประเภทงานที่เกี่ ยวกับ
ด้านวิชาการ เช่นการจัดการเรียนการสอน ผู้ช่ว ยงานวิจัย งานบริการวิชาการ และประเภทความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น งานการเงินและบั ญชี งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และประเภทชำนาญงานทั่วไป เช่น งานอาคารและสถานที่ งานโยธา งานโสตทัศนูปกรณ์ งาน
เทคนิ คด้านต่าง ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญั ติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ 3
ประเภท คือ ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ สำหรั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เป็ น ส่ ว นงานที่ ก่ อ ตั้ งขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุนไว้ 3 ประเภทคือ 1) ประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/สำนัก 2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5
ระดับ ได้แก่ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ 3) ประเภท
ทั่วไป มี 3 ระดับ ได้แก่ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน
การสรรหาพนักงาน (recruitment) คือ การดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่หน่วยงานกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพครบถ้วน เหมาะสมกับ
ตำแหน่ งหน้าที่งานตามที่ ได้ รับ มอบหมาย ทั้ งนี้ ได้ มี ผู้ นิย ามความหมายของกระบวนการสรรหา
พนักงานไว้ ดังนี้
ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2531, หน้ า 84 - 87) ได้ ให้ ค วามหมายการสรรหาพนั ก งาน คื อ การ
ดำเนินงานในกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เพื่อมุ่งจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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และมีทัศนคติที่ดี ตรงความต้ องการให้ เข้ามาร่วมทำงานที่จะช่วยองค์การประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ และได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการสรรหาพนักงานหลัก 4 ขั้นตอน คือ การกำหนด
ลักษณะงาน การพิจารณาการวางแผนการสรรหา การพิจารณาสร้างรายละเอียดให้เ กิดการจูงใจใน
การสรรหา และการดำเนินการสรรหา
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไกร (2547, หน้ า 114 - 115) ให้ ค วามหมายว่ า การสรรหาบุ ค ลากร คื อ
กระบวนการค้นหาและจูงใจบุคคลที่มีความสามารถให้ เข้ามาสมัครงานกับองค์การ (Wherther &
Davis, 1993) กระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นเมื่อมีการค้นหากลุ่ มบุคคลที่เหมาะสม และสิ้นสุดลง
เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้สมัครงานกับองค์การ โดยทั่วไปมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนบุคลากร
การระบุตำแหน่งที่ต้องการสรรหา ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน กำหนดวิธีการสรรหา และมี
ผู้สมัครงาน
สำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสรรหา
พนักงานสายสนับสนุนไว้โดยละเอียด ผ่านการกลั่นกรองหลายระดับ ที่ต้องดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดอย่างเคร่งคัด อย่างไรก็ตามในส่วนรายละเอียดกระบวนการสรรหาจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่
แต่ละสถาบันกำหนดดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงตั วอย่ างเปรียบเที ยบกระบวนการรับสมั ครพนั กงานสายสนั บสนุ นของสถาบั น
การศึกษา 2 แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้นตอนที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขัน้ ตอนที่ 1

อำนาจในการสรรหาพนักงานใหม่ มหาวิท ยาลั ย อำนาจในการสรรหาพนักงานใหม่
แจ้งความประสงค์ความต้องการสรรหาพนักงาน คณะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอดำเนินการสรรหา
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ขั้นตอนที่ 2

ขัน้ ตอนที่ 2

เตรีย มข้ อมู ล ก่ อนการคั ดเลื อ ก เช่ น จัด ทำคำสั่ ง เตรี ย มข้ อ มู ล และเอกสารเพื่ อจั ดท ำแผน
แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก แจ้งผลให้สถาบันทราบ ดำเนินการสรรหา โดยกำหนดระยะเวลาในการ
สรรหาชัดเจนปีละ 2 ครั้ง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้นตอนที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขั้นตอนที่ 3

จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณากำหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละ คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
วิธีการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 4

ขัน้ ตอนที่ 4

ดำเนินการก่อนการรับสมัคร เช่น จัดทำประกาศ คณะออกคำสั่ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
รั บ สมั ค ร ส่ ง หนั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ห น่ ว ยงาน ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ สอบสัมภาษณ์
จัดทำใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการรับสมัคร

ดำเนินการสรรหาตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก
และประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

ดำเนิ น การสอบตามวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
กำหนด
ขั้นตอนที่ 8
แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ
ขออนุมัติเพื่อจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ขัน้ ตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

ประกาศผลการคัดเลือก

จัดส่งเอกสารที่รายงานตัวไปมหาวิทยาลัยเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

จัดทำสัญญาจ้าง

ส่ ง ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไปมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทำ
สัญญาจ้าง

รับรายงานตัว
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3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
คณะนิ ติ ศ าสตร์ เป็ น หน่ ว ยงานภายในภายใต้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ การ
บริหารงานและการดำเนินงานของคณะจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการบริห ารและการดำเนินงานของส่ วนงานภายใน ซึ่งการสรรหา คัดเลื อก พนักงานคณะ
นิ ติ ศ าสตร์ สายสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ ก ำหนดตามประกาศสภาสถาบั น
บัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ พ.ศ.2553 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานสรรหาพนักงานสาย
สนับสนุน แบ่งตามวิธีการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน เป็น 2 วิธี คือ การสอบแข่งขัน (ปกติ) และ
การสอบคัดเลือก (วิธีพิเศษ)
3.2 วิธีการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน
วิธีการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน แบ่งเป็นวิธีสอบแข่งขัน และวิธีสอบคัดเลือก ตาม
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบวิธีการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนของสถาบัน
การศึกษา 2 แห่ง
ขั้นตอนที่

วิธีสอบแข่งขัน

วิธีสอบคัดเลือก

1

คณะกรรมการประจำคณะพิ จารณาเหตุ ผ ล คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเหตุผลและ
และความจำเป็ น ในการเปิ ด รั บ สมั ค ร และ ความจำเป็นในการเปิ ดรับสมัคร และกำหนด
กำหนดวิธิการรับสมัคร
วิธิการรับสมัคร

2

เจ้าหน้าที่ บุคคลของคณะจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบแข่งขัน ตามองค์ประกอบที่
สถาบันกำหนด เสนอคณบดีคณะนิติศาสตร์ลง
นามในคำสั่ง

เจ้าหน้าที่บุคคลของคณะจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลื อก ตามองค์ประกอบ
ที่สถาบันกำหนด เสนอคณบดีคณะนิติศาสตร์
ลงนามในคำสั่ง

3

คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

3.1 กำหนดวั นเวลาในการรั บสมั คร ช่ องทาง 3.1 กำหนดวั นเวลาในการรั บสมั คร ช่ องทาง
การประกาศรับสมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร การประกาศรับสมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร
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ขั้นตอนที่

วิธีสอบแข่งขัน
วิธีสอบคัดเลือก
3.2 กำหนดรายวิชาที่จะใช้ในการทดสอบภาค 3.2 กำหนดรายวิชาที่จะใช้ในการทดสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ ความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
3.3 กำหนดผู้ออกข้อสอบ ผู้คุมสอบ และทำ
3.3 กำหนดผู้ออกข้อสอบ ผู้คุมสอบ และทำ คำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม อนึ่ ง ปกติ ก รรมการ 3.4 กำหนดผู้ เ ข้ า ร่ ว มฟั ง การทดสอบการ
สอบแข่งขันจะเป็นกรรมการผู้ออกข้อสอบ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม
3.4 กำหนดผู้ เ ข้ า ร่ ว มฟั ง การทดสอบการ 3.5 จัดทำร่างประกาศรับสมัคร
สัมภาษณ์เพิ่มเติม
3.5 จัดทำร่างประกาศรับสมัคร

4

ประกาศรับสมัครผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่ น ประกาศรับสมัครผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บ ไซต์ส ถาบั น เว็บ ไซต์ค ณะ เพจรับ สมัค ร เว็บ ไซต์ส ถาบั น เว็บ ไซต์คณะ เพจรั บ สมัค ร
งานออนไลน์ โดยให้ส่งเอกสารถึงหน่วยงาน งานออนไลน์ โดยให้ส่งเอกสารถึงหน่วยงาน

5

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ยบุ ค คลและหั ว หน้ าสำนั ก งาน
เลขานุ ก ารคณะ ตรวจสอบประวั ติ ผู้ ส มั ค ร
สอบว่ าตรงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
สอบกำหนดหรือไม่

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ยบุ ค คลและหั ว หน้ าสำนั ก งาน
เลขานุ ก ารคณะ ตรวจสอบประวั ติ ผู้ ส มั ค ร
สอบว่ าตรงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
สอบกำหนดหรือไม่

กรณี ที่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ฯ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย กรณี ที่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ฯ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย
บุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ บุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก
กรณี ที่ ไม่ ผ่ าน เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบุ ค คลจะแจ้ ง กรณี ที่ ไม่ ผ่ าน เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบุ ค คลจะแจ้ ง
ผู้สมัครทราบและขอเอกสารเพิ่มเติม หากไม่มี ผู้สมัครทราบและขอเอกสารเพิ่มเติม หากไม่มี
เอกสารแสดงเพิ่มเติมจะถูกตัดชื่อออก
เอกสารแสดงเพิ่มเติมจะถูกตัดชือ่ ออก
6

6.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เรียงตามวันที่
สมัค ร ก่ อนสรุป ประวัติผู้ ส มัค รแต่ ล ะบุ คคล
เสนอประธานกรรมการสอบพิจารณาและลง
นามในประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การ

6.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เรียงตามวันที่
สมัค ร ก่อนสรุป ประวัติผู้ ส มัค รแต่ ล ะบุ คคล
เสนอประธานกรรมการสอบพิจารณาและลง
นามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
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ขั้นตอนที่

วิธีสอบแข่งขัน
สอบแข่งขัน

วิธีสอบคัดเลือก
คัดเลือก

6.2 ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิเข้ ารับ การสอบ (อนึ่ง กรณีที่เป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
คัดเลือกทางเว็บไซต์สถาบันและคณะ
ไปทีข่ ั้นตอนที่ 10)
6.2 ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิเข้ ารับ การสอบ
คัดเลือกทางเว็บไซต์สถาบันและคณะ
7

7.1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะติดตาม 7.1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะติดตาม
ข้อสอบ
ข้อสอบ (ถ้ามี)
7.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ ายบุค คลเตรียมเอกสารและ 7.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ ายบุ คคลเตรียมเอกสารและ
จัดสถานที่ส อบตามวิธีที่คณะกรรมการสอบ จัดสถานที่สอบ ตามวิธีที่คณะกรรมการสอบ
กำหนด เช่น สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
กำหนด เช่น สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
7.3 คุมสอบ

8

8.1 เจ้าหน้าที่คุมสอบรวบรวมข้อสอบส่งต่อ 8.1 เจ้าหน้าที่คุมสอบรวบรวมข้อสอบส่งต่อ
กรรมการผู้ออกข้อสอบ
กรรมการผู้ออกข้อสอบ
8.2 ติดตามคะแนนสอบ

9

7.3 คุมสอบ

8.2 ติดตามคะแนนสอบ

9.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวมคะแนนสอบ เสนอ 9.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวมคะแนนสอบ เสนอ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพิจารณา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพิจารณา
9.2 จั ดทำประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิส อบภาค 9.2 จั ดทำประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิส อบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

10

11

10.1 เจ้าหน้าที่บุคคลเตรียมเอกสาร และจัด 10.1 เจ้าหน้าที่บุคคลเตรียมเอกสาร และจัด
สถานทีส่ อบสัมภาษณ์
สถานทีส่ อบสัมภาษณ์
10.2 กรรมการดำเนินการสอบ

10.2 กรรมการดำเนินการสอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวมคะแนนสอบ เสนอ
กรรมการพิ จ ารณาคะแนนผู้ เข้ า สอบ ตาม
เกณฑ์การตัดสินของสถาบัน คือต้องมีคะแนน
แต่ล ะภาคไม่ต่ ำกว่าร้อยละ 50 และคะแนน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวมคะแนนสอบ เสนอ
กรรมการพิ จ ารณาคะแนนผู้ เข้ า สอบ ตาม
เกณฑ์การตัดสินของสถาบัน คือต้องมีคะแนน
แต่ล ะภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และคะแนน
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ขั้นตอนที่

วิธีสอบแข่งขัน
รวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีสอบคัดเลือก
รวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

12

จัดทำประกาศผลรายชื่อผู้ ผ่ านการคัด เลื อก
และผู้ มีสิ ทธิขึ้นบัญ ชีเรียงตามลำดับ คะแนน
เสนอคณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ ล งนาม พร้ อ ม
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์คณะและสถาบัน

จัดทำประกาศผลรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลื อก
และผู้ มี สิ ทธิขึ้นบัญ ชีเรียงตามลำดับ คะแนน
เสนอคณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ ล งนาม พร้ อ ม
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์คณะและสถาบัน

13

รายงานผลการคัดเลือกเสนอที่ประชุมกรรมการ รายงานผลการคัดเลือกเสนอที่ประชุมกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล

3.3 แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากที่กล่าวมาคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2553 ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่สอดคล้องกับที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ให้คำนิยาม “การ
สรรหาบุคลากร” ไว้ว่า “เป็นการเสาะแสวงหาบุคคลที่พร้อมและสามารถทำงานได้เข้ามาสมัครงาน
ตามที่ราชการกำหนด”(สำนักงาน ก.พ., 2557) หรือหมายถึง “กระบวนการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร” โดยได้กำหนดกระบวนการสรรหาและ
เลือกบุคลากรไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการสรรหาและการเลือกสรร คือ การเตรีย มการวางแผนกิจกรรมการ
จัดหา ภาระหน้าที่ ตลอดจนนโยบายและเป้าหมายหน่วยงาน
ขั้น ตอนที่ 2 การกำหนดคุณ ลั กษณะของบุ คคลที่ ต้ องการ คื อ การพิ จารณาหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบหลัก การวิเคราะห์ลักษณะงานและคุณสมบัติของบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 การสรรหา เน้นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร การเลือกสื่อประชาสัมพันธ์
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกสรร การพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการทดสอบ ตั้งข้อ
สมมติฐาน ตลอดจนการทดลองปฏิบัติหน้าที่
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ขัน้ ตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลว่า ได้บุคลากรที่ตรงตาม
คุณสมบัติทกี่ ำหนดหรือไม่ (สำนักงาน ก.พ., 2558)
3.4 คณะกรรมการรับผิดชอบ
3.4.1 คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการประจำคณะนิติศ าสตร์ ทำหน้าที่ในการประเมินอัตรากำลังคณะนิติศาสตร์
ให้เหมาะสมกับภาระงานต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา
เหตุผลและความจำเป็นตามสถานการณ์ และกำหนดวิธีการรับสมัคร (สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก)
พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนโดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ
คณะดำเนินงานต่อไป
3.4.2 คณะกรรมการสอบแข่งขัน
คณะกรรมการสอบแข่ง ขัน เป็นกรรมการที่ มีห น้าที่รับ ผิ ดชอบในทุกกระบวนการสรรหา
พนักงานสายสนับสนุน ให้เป็น ไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตั้งแต่การวางแผนการรับสมัคร กำหนด
หลั กเกณฑ์ วิธีการปฏิ บั ติ รวมถึงการพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการออกข้อ สอบตรวจข้อ สอบในการ
ทดสอบความรู้ ให้อยู่ในกรอบมาตรฐานที่สถาบันกำหนด ตลอดจนการวางรายละเอียดคุณสมบัติหลัก
และคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัคร และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นไปตามตำแหน่งงาน
และความคาดหวังที่คณะต้องการ
โดยคณะกรรมการสอบแข่งขันยังมีหน้าที่ ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบัน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เป็นอำนาจของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้ง
ต่อมาได้มีคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ เลขที่ 233/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี/
ผู้อำนวยการของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ด้านการบริห ารงานบุ ค คลของพนั กงานสายสนั บ สนุ น เป็ น อำนาจคณบดี ในการดำเนิ น การและ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน พนักงานสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ ตามองค์ประกอบที่
สถาบันกำหนด ดังนี้
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1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งตามตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ หรือรองคณบดีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งที่คณบดีเห็นสมควรมอบหมาย ซึ่งโดยหลักการมอบหมายรองคณบดี จะมอบในส่วนรองคณบดีที่
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะสรรหา เช่น การสรรหาพนักงานสายสนับ สนุนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
คณบดีอาจมอบรองคณบดีฝ่ายวิ ชาการให้เป็นประธานกรรมการสรรหาก็ ได้ เนื่องจากเป็นสายงาน
บังคับบัญชาที่ตรงกัน
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือเหนือขึ้นไปในตำแหน่งที่บรรจุ จำนวนไม่เกิน 2 คน ปกติจะเป็นผู้
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
3. ข้าราชการหรือพนักงานสถาบั นของหน่ วยงานที่บ รรจุ ซึ่งไม่ ใช่ผู้ บังคับ บัญ ชาโดยตรง
จำนวน 1 คน ซึ่งข้อเท็จจริงคณะนิติศาสตร์มีพนักงานสถาบัน (สายวิชาการ) 7 คน และข้าราชการ
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) 1 คน โดยหลักประธานจะคัดเลือกจากสายงานบังคับบัญชาที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การสรรหาพนั ก งานสายสนั บ สนุ น ตำแหน่ งนั ก วิ ช าการศึ ก ษา ประธานจะเสนอ
กรรมการในองค์ ป ระกอบที่ 3 จากพนั ก งานสถาบั น (สายวิช าการ) ที่ ด ำรงตำแหน่ งผู้ อำนวยการ
หลักสูตรที่นักวิชาการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้วย
4. กรรมการเฉพาะสาขาที่ส ถาบันแต่ง ตั้งสำหรับ แต่ล ะกลุ่ มตำแหน่งตามที่ ป ระธานเสนอ
จำนวน 1 คน ในส่วนนี้ฝ่ ายเลขานุการคณะจะเป็น ผู้ขอรายชื่อกรรมการเฉพาะสาขาจากกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เสนอคณบดีพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งต่อไป
5. เจ้าหน้าที่กองบริห ารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ ใน
องค์ ป ระกอบนี้ คณบดี จ ะแต่ งตั้ งพนั ก งานสายสนั บ สนุ น ของคณะนิ ติ ศ าสตร์ ที่ มี ห น้ าที่ ในด้ า น
บริหารงานบุคคล มาปฏิบัติหน้าที่ตามองค์ประกอบ
ประธานกรรมการสอบแข่งขัน จะกำหนดให้มีการประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการสรรหา โดย
ปกติกรรมการทุกตำแหน่งต้องเข้าร่วมประชุ มอย่างพร้อมเพียงกัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งประธานกรรมการทราบ แต่เมื่อนั บองค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่ง โดยหลัก
กรรมการจะมีขั้นตอนและการดำเนินงานตามรายละเอียดในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
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ตารางที่ 3.3 แสดงขั้นตอนและรายละเอียดการดำเนินงานของคณะกรรมการสอบแข่งขัน
ลำดับ
ขั้นตอนที่ 1

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน เพือ่ ดำเนินการดังนี้
- กำหนดวันเวลาให้เหมาะสมในการรับสมัคร ช่องทางการประกาศรับสมัคร โดย
คำนึงถึงความจำเป็นหรือความเร่งด่วน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
- กำหนดคุ ณ สมบั ติ ห ลั ก และคุ ณ สมบั ติ พิ เศษ (ถ้ า มี ) ของผู้ รั บ สมั ค รที่ ค ณะ
คาดหวัง เช่น ภาษาอั งกฤษ หรือ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
นอกเหนือจากที่กำหนดในคุณสมบัติหลัก
- กำหนดรายวิชาที่จะใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดผู้ออกข้อสอบ ผู้คุมสอบ
พร้อมทำคำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมในบางครั้ง กรรมการสอบแข่ งขันอาจเป็นกรรมการผู้
ออกข้อสอบด้วยก็ได้
- กำหนดผู้ เข้าร่ว มฟังการทดสอบการสั มภาษณ์ เพิ่ มเติม กรณี นอกเหนือจาก
กรรมการสอบแข่ ง ขั น ฯ เช่ น การเชิ ญ ผู้ อ ำนวยการหลั ก สู ต รที่ ไม่ ใช่ ก รรมการ
สอบแข่ ง ขั น เข้ า ร่ ว มการสั ม ภาษณ์ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค รแสดงความสามารถต่ อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาขั้ น ต้ น โดยตรง ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การสั ม ภาษณ์ จะไม่ มี สิ ท ธิ
ลงคะแนน แต่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสอบฯ ได้

ขั้นตอนที่ 2

ทดสอบความสามารถ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บข้อสอบ นำข้อสอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ
และรวบรวมสมุดคำตอบหรือไฟล์คำตอบ จากเจ้าหน้าที่คุมสอบ พร้อมส่ งให้ผู้ตรวจ
ข้อสอบดำเนิน การต่อไป ซึ่งในระหว่างผู้ ส มัครสอบกรรมการสอบฯ สามารถเดิ น
ตรวจสอบความเรียบร้อยได้

ขั้นตอนที่ 3

สัมภาษณ์
- กรรมการสอบแข่ งขั น เป็ น ผู้ สั ม ภาษณ์ ห ลั ก และมี สิ ท ธิ ในการลงคะแนนการ
สัมภาษณ์
- กรรมการสอบพิจารณาผู้รับการสัมภาษณ์ พร้อมเห็นชอบผู้ที่มีคะแนนสูงสุดผ่าน
การรับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์
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3.4.3 กรรมการผู้ออกและตรวจข้อสอบ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ออกข้อสอบจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบแข่งขันตามประกาศ
สถาบัน ซึ่งที่ป ระชุมคณะกรรมการสอบแข่ งขันจะเป็น ผู้ พิจารณาเสนอผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ สาขา
ที่เปิดรับ เป็นผู้ออกข้อสอบ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในลักษณะสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ก็ได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองผู้สมัครที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ ที่ผ่านมาคณะได้แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบในหมวด
วิชาภาษาอังกฤษ และทดสอบการปฏิบัติงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปกติผู้ออกข้อสอบจะเป็น
ผู้ตรวจข้อสอบด้วย
3.4.4 คณะกรรมการสอบคัดเลือก
กระบวนการรับ สมัครพนักงานสายสนับ สนุ น ด้วยวิธีการสอบคัดเลื อก จะดำเนิ นการได้
ต่อเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นชอบจากความจำเป็นและกรณีเร่งด่วน เช่น
กรณีมีพนักงานประจำลาออกทันทีประกอบกับมีงานประจำที่ต้องทำการสานต่อ ทำให้ ไม่สามารถ
ใช้วิธีสอบแข่งขันแบบปกติได้ หรือกรณีที่คณะต้องการรับพนักงานใหม่ที่มีความสามารถ ประสบการณ์
เป็นพิเศษ เพื่อให้ พนักงานใหม่สามารถเข้ามาปฏิบั ติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง
สถาบันได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก 6 ประการ ดังนี้
1. เป็นตำแหน่งสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2. ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้มีความชำนาญงานสูงในตำแหน่งที่
จะบรรจุและแต่งตั้ง
3. ผู้ที่เคยเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนหรือข้าราชการของสถาบันและได้ออก
จากสถาบันโดยไม่มีความผิดและกลับเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี
4. การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
5. ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
6. กรณี อื่ น ที่ ห น่ ว ยงานเห็ น ว่ า มี เหตุ ผ ลและความจำเป็ น ให้ เส นอขออนุ มั ติ จ าก
อธิการบดี
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ภายหลังคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มีมติเห็นชอบใช้วิธีการสอบคัดเลือกในการรับ
สมั ค รพนั ก งานสายสนั บ สนุ น คณบดี คณะนิ ติ ศ าสตร์จ ะแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กตาม
องค์ประกอบเดียวกับคณะกรรมการสอบแข่งขัน ซึ่งในส่วนหน้าที่และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่ แตกต่างจะ
อธิบายอย่างละเอียดในลำดับถัดไป
ตารางที่ 3.4 แสดงขั้นตอนและรายละเอียดการดำเนินงานของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ลำดับ
ขั้นตอนที่ 1

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก
- กำหนดวันเวลาให้เหมาะสมในการรับสมัคร ช่องทางการประกาศรับสมัคร ช่อง
ทางการคัดเลื อกบัญชี(กรณี คัดเลือกจากบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้) โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นหรือความเร่งด่วน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการคัดเลือกให้เหมาะสมกั บตำแหน่งที่เปิดรับ โดย
ปกติจ ะใช้วิธีการสอบสั มภาษณ์ เพื่อดูด้านบุคลิ กลั กษณะ ทั ศนคติ เชาวน์ปัญ ญา
เนื่ อ งจากผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นเข้ า มาในวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค วามสามารถใน
ตำแหน่งที่ผ่านการคัดกรองจากเกณฑ์สถาบันแล้ว (เกณฑ์ 6 ประการ) แต่ทั้ งนี้ คณะ
ก็ ส ามารถกำหนดให้ มี ก ารทดสอบการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม ได้ เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่ในตำแหน่งของคณะนิติศาสตร์ที่สุด
- กำหนดคุ ณ สมบั ติ ห ลั ก และคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ (ถ้ า มี ) ของผู้ รั บ สมั ค รที่ ค ณะ
คาดหวัง เช่น ภาษาอั งกฤษ หรือ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
นอกเหนือจากทีก่ ำหนดในคุณสมบัติหลัก
- กำหนดผู้ เ ข้ า ร่ ว มฟั ง การทดสอบการสั ม ภาษณ์ เพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) กรณี
นอกเหนือจากกรรมการสอบคัดเลือกฯ เช่น การเชิญผู้อำนวยการหลักสู ตรที่ไม่ใช่
กรรมการสอบแข่งขัน เข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วย เพื่อให้ผู้สมั ครแสดงความสามารถ
ต่อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาขั้ น ต้ น โดยตรง ทั้ งนี้ ผู้ เข้ าร่ ว มรับ ฟั งการสั ม ภาษณ์ จะไม่มี สิ ท ธิ
ลงคะแนน แต่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสอบฯ ได้

ขั้นตอนที่ 2

สัมภาษณ์
- กรรมการสอบคั ดเลื อกเป็น ผู้ สั มภาษณ์ ห ลั ก และมี สิ ทธิในการลงคะแนนการ
สัมภาษณ์
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ลำดับ

รายละเอียด
- กรรมการสอบพิจารณาผู้รับการสัมภาษณ์ พร้อมเห็นชอบผู้ที่มีคะแนนสูงสุดผ่าน
การรับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์
**ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่กรรมการจะเสนอให้มีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการร่วม
ด้วยเสมอ

3.5 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน
จากข้ อ เสนอแนะที่ ม าจากคณะกรรมการสอบแข่ ง ขั น /สอบคั ด เลื อ ก และที่ ผู้ เขี ย นได้
ปฏิบัติงานมา โดยผู้เขียนได้บันทึก ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน แบ่ง
ตามประเด็นดังนี้
3.5.1 เงื่อนไข
(1) กระบวนการรับ สมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับ สนุน ในแต่ละขั้นตอน
จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับในการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุน และที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างน้อย ถือเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากร
(2) หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มเติม ความสามารถพิเศษ กำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัคร ต้องเป็นไปตามที่กรรมการสอบแข่งขัน/
คัดเลือก กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่สถาบันกำหนด
3.5.2 ข้อสังเกต
(1) กรณีมีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น จึงจะต้องมีการตรวจ
เอกสารประกอบการสมัครให้ละเอียดรอบคอบ เช่น ผู้สมัครมีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่ประกาศ ผู้สมัครยื่น
เอกสารไม่ครบถ้วน
(2) การกำหนดช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร การประกาศผล และการรายงานตัว
จะต้องมีกำหนดวันตามที่สถาบันกำหนดไว้ในข้อบังคับในการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการสรร
หา การบรรจุแต่งตั้งพนักงานสถาบันสายสนับสนุนเท่านั้น
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(3) เอกสารราชการที่คณะดำเนินการทั้งหมด ในเรื่องทั่วไป เช่น การประชาสัมพันธ์
การจองสถานที่ ต้องผ่านการพิจารณาและลงนามโดยเลขานุการคณะทุกครั้ง และกรณีที่เป็นประกาศ
คำสั่ง ต่าง ๆ ต้องผ่านการพิจารณาและลงนามโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ เท่านั้น
3.5.3 ข้อควรระวัง
(1) ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบกระบวนการแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ในการกำหนดหลั ก เกณฑ์แนวทาง วิธีการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งพนักงานสถาบั นสาย
สนับสนุนเท่านั้น
(2) การตรวจข้อสอบ การรวมคะแนนสอบ ตลอดจนการพิ จารณาผลคะแนนตาม
เกณฑ์การสอบ ต้องละเอียดรอบคอบ และมีการนับคะแนนซ้ำ เช่น เมื่อกรรมการสอบให้คะแนนมา
เลขานุการคณะกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรวมคะแนน โดยทวนคะแนนซ้ำเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด
(3) กรรมการควรตั้งคุณสมบัติ ให้ ชัดเจนตรงตามตำแหน่ง และมีความสามารถหรื อ
พฤติกรรมอื่นนอกเหนือจากด้ านวิชาการ ที่ สามารถปฏิบัติงานตามความต้องการของคณะได้ การ
ตั ด สิ น ปฏิ เสธที่ ผิ ด พลาด หมายถึ ง การปฏิ เสธรับ ผู้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ค วามพร้อ มในการ
ปฏิบัติงาน (Reject Error) กล่าวคือการพิจารณาจะต้องไม่ขาดมาตรฐานจนทำให้ คณะเสียโอกาส
ในทางตรงข้าม การตัดสินใจรับบุคลากรที่ไม่มีความสามารถเหมาะสมเพียงพอต่อหน้าที่ โดยคาดหวัง
ให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนางานภายหลัง ส่งผลให้คณะเกิดความเสี่ยงกรณีที่พนักงานผู้นั้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (Accept Error)
3.5.4 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน
1) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดในประกาศรับสมัครพนักงานสายสนับ สนุน
ทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ประกอบด้วย คุณสมบั ติทั่วไปของ
ผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดการสอบ เพื่ อให้ผู้สนใจสมัครงานพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้น ของตัวเอง และเตรียมความพร้อมในการสอบได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนด สรุปดังนี้
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1.1 คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของผู้ ส มั ค ร ต้ อ งเป็ น ไปตามความในข้ อ 9 ของข้ อ บั งคั บ
สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ว่ าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนัก งานสถาบัน พ.ศ. 2553
กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้ามไว้อย่างชัดเจน
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับตำแหน่งและความต้องการ
ของคณะ ต้องระบุวุฒิการศึกษาที่ตรงตามตำแหน่งหรือที่ เช่น นักวิชาการเงินและบัญชี จำเป็นต้องได้
บุคคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น
1.3 รายละเอี ย ดการสอบ ต้ อ งกำหนดรายละเอี ย ดการสอบ ทั้ งภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องระบุเนื้อหาการ
สอบพอสังเขป ระยะเวลาการสอบ คะแนนเต็มของการสอบแต่ล ะส่วน เพื่อให้ผู้สมัครเตรี ยมความ
พร้อมก่อนตัดสินใจสมัคร
2) ช่ อ งทางการรั บ สมั ค ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งใช้ ช่ อ งทางการประกาศรั บ สมั ค รที่
หลากหลาย โดยไม่ ยึ ดติด กับ ช่ องทางเดิ ม ๆ เช่ น ติ ดประกาศรับ สมั คร โดยช่องทางที่ผู้ ป ฏิ บัติ ใ ช้
ประชาสั ม พั น ธ์ที่ ผ่ านมา ได้แ ก่ สื่ อ ออนไลน์ เพจเฟสบุ ค ส์ หน่ ว ยงานรัฐ ต่าง ๆ เพจรับ สมั ค รงาน
เว็บไซต์รับสมัครงาน ป้ายบิล บอร์ดสถาบัน ตลอดจนการส่งเอกสารการรับสมัครไปหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้ งนี้ ข้ อ ควรระวัง ในการติ ด ต่ อ ขอประชาสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงานราชการ ต้ อ งทำหนั งสื อ หรือ ส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางการทุกครั้ง
3) ระยะเวลาในการประกาศรับสมัคร ต้องเหมาะสม ไม่กระชั้นหรือมีระยะเวลาที่นาน
เกินไป ที่ผ่านมาพบว่า การกำหนดช่วงประกาศรับสมัครภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ อาจมีระยะเวลา
สั้นเกินไป ทำให้ผู้สนใจสมัครมีจำนวนน้อย ทำให้คณะขาดโอกาสการเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
หลากหลาย
3.6 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการพึงพอใจ
กระบวนการสรรหาพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ สามารถวัดความพึงพอใจจาก
ผู้ รับ บริการโดยแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คื อ ความพึ งพอใจจากผู้ บ ริห ารคณะ และความพึ งพอใจ
จากผู้สมัคร โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ ดังนี้
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1. ผู้ ป ฏิ บั ติงานต้อ งมีความรู้ในกระบวนการรับ สมั ครพนั กงานสายสนั บ สนุน อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้บริหารคณะทราบและเข้าใจได้เป็นอย่างดี
2. ผู้ป ฏิบัติงานต้องปฏิ บัติงานด้วยความรวมเร็ว ลดขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
เพื่อให้กระบวนการเสร็จสิ้นตามกำหนด
3. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จิตใจเมตตา เอื้ออาทร เป็นมิตรกับผู้สมัคร
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ถือตัว หรือแสดงกริยาก้าวร้าวต่อผู้สมัคร
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้เก็บรักษาความลับ และต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่หวังประโยชน์
ส่วนตัว
3.7 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในส่ ว นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกระบวนการรั บ สมั ค รพนั ก งาน
สายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ จะมีการรายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารคณะเป็น ระยะ ๆ ในทุก
ขั้น ตอน ตั้งแต่ การเปิ ดรับ สมัคร จำนวนผู้ ส มัคร จำนวนผู้ผ่ านเข้าสั มภาษณ์ ตลอดจนผู้ ผ่ านการ
คัดเลือกเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารทราบความคืบหน้าถึงระยะเวลาใน
การดำเนินงานรวมถึงการประเมินสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เช่น กรณีการ
ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่มีผู้มาสมัครจำนวนน้ อย ผู้บริหารคณะจะต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่า
ควรขยายระยะเวลาหรือไม่ เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ เนื่องจากคณบดีคณะนิ ติศ าสตร์ มีห น้ าที่ เป็ น ประธาน
กรรมการสอบ โดยหลั ก การรายงานที่ เป็ น ทางการจะผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจำคณะ
นิติศาสตร์ภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ในส่ ว นผู้ ส มั ค รก็ส ามารถติ ด ตามผลการสรรหาได้ น อกเหนื อ จากการติ ด ตามผลผ่ านทาง
ประกาศประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์คณะและเว็บไซต์สถาบันแล้ว ยังสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ได้ โดยตรง โดยผู้ ป ฏิ บั ติ งานจะตอบคำถามเฉพาะส่ ว นที่ ส ามารถตอบได้ โดยยกเว้น เรื่อ งลั บ เช่ น
ข้อสอบ หรือคะแนนการสอบของผู้อื่น เป็นต้น
3.8 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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2. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของ
ส่วนงานภายใน พ.ศ. 2557
3. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
4. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2557
5. คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 233/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี/
ผู้อำนวยการของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานสายสนับสนุน
3.9 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐร่วมกับองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ โดยได้กำหนดค่านิยมหลัก สำหรับการเป็นข้าราชการ และ
เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 7 ประการ ได้แก่ 1) ยึด มั่น ในสถาบั น หลั กของประเทศอั นได้ แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริย์ และการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิต สาธารณะ 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม และ7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ
การนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาปรับใช้ให้เกิดผล เป็นรูปธรรมควรเป็นการดำเนินการในเชิง
บวก หรือเป็นการ “ป้องปราม” โดยนำไปยึดโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การกำหนดให้มีการ
นำผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมของหน่วยงานไปใช้ใน
ขั้นตอนบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ซึ่งการดำเนินการทางจริยธรรมจะแตกต่าง
จากการดำเนินการลงโทษทางวินัยอันเป็นการดำเนินการในเชิงลบ หรือ “ป้อ งปราบ” (มาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ,สำนั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (สำนั กงาน ก.พ.), ค้ นจาก
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/maatrthaanthaangcchriythrr
m.pdf)
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การสรรหาพนักงานสายสนับ สนุน ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็น
จุดเริ่มต้นที่มีส่วนกำหนดทิศทางของคณะในอนาคต การได้พนักงานที่ดีย่อมทำให้พันธกิจของคณะ
บรรลุ ต ามเป้ าหมาย สิ่ งสำคั ญ ในการสรรหาไม่ เพี ย งแต่ ต้ อ งเป็ น ไปโดยสุ จริต ตรงตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ของสถาบัน โดยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรตระหนักในคุณธรรม ความถูกต้อง จรรยาบรรณ
ในทุกขั้นตอนการสรรหา ปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือ
และไว้ ใจได้ โดยไม่ ใช้ โ อกาสในตำแหน่ ง หน้ า ที่ เพื่ อ หาประโยชน์ ส่ ว นตั ว ซึ่ งจะยกตั ว อย่ า งการ
ดำเนินงานโดยมีอคติ (bias) ดังนี้
1. การพิจารณาความสามารถและผลการทดสอบ ให้คะแนนการทดสอบสูงหรือต่ำกว่า
ความเป็นจริง โดยมีเหตุผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น การกำหนดตัวผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ก่อนแล้ว ทำ
ให้ไม่สามารถให้คะแนนผู้สมัครรายอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าได้ หรือแม้ แต่การให้คะแนนแบบกระจุก
ตัวอยู่ตรงกลาง อาจเนื่องมาจากความเห็นใจ ส่งผลให้ไม่สามารถคัดคนที่มีสมรรถนะในการทำงานที่
ดีกว่าออกมาได้
2. การคัดเลือกบุคคลจากความประทับใจคุณลักษณะเป็นหลัก เช่ น รูปร่าง หน้าตา
ทำให้มองไม่เห็นข้อบกพร่องด้านอื่น ๆ ได้
3. “การเปิดเผยเรื่ องลับ ให้เป็นเรื่องไม่ลับ” เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเปิดเผย
ข้อสอบ เพื่อหวังค่าตอบแทน หรือการเปิดเผยรายชื่อกรรมการผู้ทำการตรวจข้อสอบ หรือเป็นผู้
สัมภาษณ์ เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้สมัครเข้าถึงตัวและอาจเกิดการต่อรองผลประโยชน์ได้
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บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ในเนื้อหาบทที่ 4 จะกล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนการรับสมัค รพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ ในการกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนิ นการรับ สมัครโดยละเอียด ประกอบด้ว ย
แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวกับการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่ การพิจารณาเปิดรับพนักงาน
คณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน จนถึงกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง
4.1 แผนกลยุทธ์ในการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์
ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรโดยเน้นใช้ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครที่หลากหลาย จากเดิมจะเป็นการส่งเอกสารไปหน่วยงานภายนอก
การติดป้ายประกาศรับสมั ครในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้เพิ่มการใช้ช่องทาง social media เข้า
มาเป็ น ช่ อ งทางหลั ก มากขึ้ น เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เข้ า ถึ งกลุ่ ม ผู้ ส นใจง่า ยไม่ ว่ าจะเป็ น facebook, page,
website อีก ทั้งเพิ่ ม ช่องทางการส่ งเอกสารกลั บ จากเดิม เฉพาะการรับ เอกสารการสมัค ร ณ ที่ ตั้ ง
เพิ่มเติมเป็นการรับรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น e-mail, facebook, Line เพื่ออำนวยความ
สะดวกต่ อ การติ ด ต่ อ ทั้ งนี้ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ านสื่ อ ออนไลน์ ดั งกล่ าว มาเสริม โอกาสให้ ค ณะ
นิติศาสตร์สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ ก็ยัง คงคู่ขนานกับการส่ง
เอกสารประกาศรับสมัครไปยังหน่วยงานราชการ
อีกทั้ง การพิจารณาความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งเพิ่มการพิจารณาผู้สมัครที่มีประสบการณ์
พิเศษเฉพาะด้าน (Specific Experience) โดยให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีความสามารถหลากหลาย
ทีน่ ำมาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ เช่น ประสบการณ์ตำแหน่งเซลล์ขายของในห้างสรรพสินค้า ถือ
เป็นงานบริการที่สามารถนำมาปรับใช้กับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้ หรือ ผู้มีประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยี สามารถพัฒนาข่าวกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ได้
ประกอบกับต้องมีการวางแผนระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน
สายสนับ สนุน คณะนิติศาสตร์ ให้เป็นไปช่วงระยะเวลาที่กำหนดในประกาศสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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บริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั นและคัดเลือกพนักงานสถาบันบสายสนับสนุน
พ.ศ. 2557 โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะเป็นระยะในทุกขั้นตอน เช่น การ
เปิด รับ สมั ครล่ ว งหน้า 3 วัน ทำการก่ อนรับ สมัค ร ระยะเวลาการเปิด รับ สมั ค รไม่น้ อยกว่า 10 วัน
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบก่ อ นวั น สอบ 5 วั น ทำการ รายงานตั ว ภายใน 10 วั น ทำการ และ
ปฏิบัติงานภายใน 30 วันนับจากวันรายงานตัว เพื่อให้ผู้บริหารทราบความคืบหน้าถึงระยะเวลาในการ
ดำเนินงานรวมถึงการประเมินสถานการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
4.2 กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์
กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ จะดำเนินการ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิ บัติ ที่สถาบันกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นมาตรฐานให้การ
ดำเนินการรับสมัครฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการตามกระบวนการที่ผ่านมายั งไม่
พบข้อบกพร่อง ปัญ หาหรืออุป สรรคจากผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ จะแสดงให้ เห็ นตามตารางที่ 4.1
แผนผังขั้นตอน (Work flow) การรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์โดยรายละเอียด
ตามตารางที่ 4.1

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์
ผังกระบวนการ
เริ่มต้น
เตรียมเอกสาร
เสนอที่ประชุม
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

H
ไม่อนุมัติ

พิจารณาเปิดรับ
สมัครและกำหนด
วิธีการ

อนุมัติ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอร์ม
เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 1
- ผู้บริหารคณะ
เมื่อขาดอัตรากำลังหรือไม่สอดคล้องกับภาระงาน ผู้บริหารคณะจะแจ้ง - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ฝ่ า ยบุ ค คลคณะ เตรี ย มเอกสารเพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บุคคลของคณะ
ประจำคณะนิติศาสตร์พิจารณา
ขั้นตอนที่ 2
2.1 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการ
เปิดรับสมัคร
กรณีอนุมัติต้องกำหนดวิธิการรับสมัคร (สอบแข่งขันหรือคัดเลือก) ด้วย
กรณีไม่อนุมัติแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป หรือไม่อนุมัติให้เปิดรับสมัคร
2.2 เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการ
ประจำคณะ

1 วัน

1.ประกาศสถาบันฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
แข่งขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุน พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
2.รายชื่อและคะแนนผู้ผ่าน
การสอบข้อเขียนของสถาบันฯ
(ถ้ามี)

A

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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ผังกระบวนการ
A
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ

พิจารณากำหนด
หลักเกณฑ์
ประกาศรับสมัคร

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการออกข้อสอบ
B

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ขั้นตอนที่ 3
- คณบดี
3.1 เจ้าหน้าที่ประสานขอรายชื่อกรรมการเฉพาะสาขาของสถาบั น เสนอ - เลขานุการคณะ
หั ว หน้ า สำนั กงานเลขานุ การคณะ พิ จ ารณารายชื่ อ ก่อ นเสนอประธาน - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กรรมการพิจารณา
บุคคลของคณะ
3.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก/
สอบแข่งขัน (แล้วแต่กรณี) ตามองค์ประกอบที่สถาบันกำหนด เสนอคณบดี
คณะนิติศาสตร์เซ็นลงนาม

7 วัน
หลังประชุม
กรรมการ
ประจำคณะ

ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการสอบฯ
4.1 เจ้าหน้าที่นัดประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน/คัดเลือก
4.2 ณ วันประชุม กรรมการสอบฯ กำหนดวัน เวลาในการรับสมั คร ช่อง
ทางการประกาศรับสมัครคุ ณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดรายวิชาที่จะใช้ใน
การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง
**กรณีกรรมการสอบฯ เห็นสมควรสามารถแต่งตั้งกรรมการ ผู้ออกข้อสอบ
เพิ่มเติม หรือกำหนดผู้เข้าร่วมฟังการทดสอบการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้
4.3 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศฯ รับสมัคร
ขั้นตอนที่ 5
เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ออกข้อสอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1 วัน

แบบฟอร์ม
เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
คำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สอบแข่งขัน/คัดเลือก

1. กำหนดการดำเนิ น การ
กระบวนการรับสมัคร
2. ร่างประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง การรับ สมัครพนั กงาน
สายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ภายใน3 วัน ร่างคำสั่งคณะนิติศาสตร์ เรื่อง
ของคณะ
หลังวันประชุม แต่งตั้งกรรมการผู้ออกข้อสอบ
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ผังกระบวนการ

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 6
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เจ้าหน้ าที่ จัด ทำประกาศคณะฯ เรื่อง รับ สมั ค ร ตามรายละเอี ย ดที่ บุคคลของคณะ
กรรมการสอบฯ กำหนด พร้อมทั้งเสนอคณบดีลงนาม
- คณบดี

B
จัดทำร่างประกาศ
คณะฯ เรื่องรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์
รับสมัคร

H

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ไม่ผ่าน
ผ่าน

C

ผ่

แบบฟอร์ม
ระยะเวลา เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
ภายใน
อ้างอิงตามรูป แบบประกาศ
3 วัน หลังวัน รับสมัครพนักงานสถาบัน
ประชุม

ขั้นตอนที่ 7
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
7.1 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพั นธ์ข่าวการรับสมัคร บุคคลสถาบัน
พนักงานคณะ ผ่านทางเว็บไซต์กองบริห ารทรัพยากรบุคคล พร้อมส่ง - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประกาศฯ เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์
บุคคลคณะ
7.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
โดยปกติการประชาสัมพันธ์จะประกาศล่วงหน้าก่อนเปิดรั บ 3 วัน
ทำการ และกำหนดเวลารับสมัครไม่น้ อยกว่า 10 วันทำการ ในกรณีมี
ผู้สมัครจำนวนน้อยสามารถขยายเวลารับสมัครได้
**แนบแบบฟอร์มใบสมัครคู่กับประกาศฯ การรับสมัคร

25 วัน โดย
ประมาณ

ขัน้ ตอนที่ 8
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้สมัครว่าตรงตามคุณ สมบัติที่ คณะ บุคคลคณะ
ต้องการหรือไม่ เช่น ถ้าวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่คณะต้องการให้ตัด
ออก พร้อมทั้ง แจ้งผู้สมัครทราบด้วย ทั้งนี้ ทำสรุปเสนอคณะกรรมการ
สอบฯ ทราบด้วย

ภายใน 1 วัน ใบ ส มั ค ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น /
หลังปิดรับ คัดเลือก
สมัคร

1. ประกาศคณะฯ เรื่องการ
รั บ ส มั ค ร พ นั ก ง า น ส า ย
สนับสนุน
คณะนิติศาสตร์
2. ใบสมั ค รพนั ก งานสาย
สนั บ สนุ น คณะนิ ติ ศ าสตร์
(แบบฟอร์ ม เดี ย วกั บ ของ
พ นั ก ง า น ส ถ า บั น ส า ย
สนับสนุน)

าน
คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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ผังกระบวนการ
C
จัดทำร่างประกาศคณะฯ
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ

เตรียมการสอบ

D

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 9
9.1 รวบรวมประวัติผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติต่อประธานกรรมการสอบ
9.2 จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ เข้ารับ การสอบแข่งขัน /คัด เลื อก ก่อน
เสนอคณบดีลงนาม
9.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน/คัดเลื อก แบ่งเป็นทำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์สถาบันและเว็บไซต์คณะ
**โดยปกติการสอบคัดเลือกของคณะจะมีการสอบข้อเขียนเช่นเดียวกันกับ
การสอบแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 10
10.1 ติดตามข้อสอบจากกรรมการผู้ออกข้อสอบ หรือแบบคำถามที่จะใช้
สัมภาษณ์ โดยปกติ ผู้ออกข้อสอบจะส่งมอบข้อสอบก่อนกำหนดวัน สอบ 1
วัน โดยผู้ปฏิบัติต้องผลิตเอกสารเท่าจำนวนผู้สอบและสำรอง 1 ชุด
10.2 ติ ด ต่ อ ประสานจองสถานที่ ส อบโดยคำนึ งถึ งจำนวนผู้ เข้ า สอบ
เป็นหลัก
10.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบ เช่น ใบลงชื่อเข้าห้องสอบ ผังที่
นั่งห้องสอบและสมุดคำตอบ
10.4 แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพิ่มเติม โดยปกติ จะใช้เจ้าหน้าที่คุมสอบ 2 คน
ต่อห้อง

- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคลคณะ
- คณบดี

แบบฟอร์ม
ระยะเวลา เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
ก่อนวันสอบไม่ ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อ
น้อยกว่า 7 วัน ผู้มีสิทธิสอบ ตามแบบฟอร์ม
เดียวกับสถาบัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ก่อนวันสอบไม่ - ข้อสอบ/แบบสัมภาษณ์
คณะ
น้อยกว่า 7 วัน - ระบบ ers.nida.ac.th
กรรมการผู้ออก
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
ข้อสอบ
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ผังกระบวนการ
D

ดำเนินการจัดสอบ

รวบรวมข้อสอบ

E

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ขั้นตอนที่ 11
11.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเตรียม อุปกรณ์ ประจำสถานที่
สอบ โดยปกติต้องดำเนินการก่อนเวลาสอบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
11.2 ตรวจความเรียบร้อยซองข้อสอบว่า จำนวนข้อสอบ สมุดคำตอบ
กรณี มี การทดสอบในเครื่องคอมพิ วเตอร์ ให้ เตรียมความพร้ อมของ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้ารหัสในการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วย
11.3 ดำเนินการสอบ แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน ให้วางเอกสารบนโต๊ะ
สอบพร้ อ มสมุ ด คำตอบ โดยคว่ ำ กระดาษคำถามไว้ เมื่ อ ถึ งเวลาให้
เริ่มทำพร้อมกัน
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลา 5 นาที เมื่อผู้เข้าสอบ
พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การสอบ
ขั้นตอนที่ 12
12.1 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ คุ ม สอบเก็ บ รวบรวมข้อ สอบและกระดาษคำถาม
ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ส่งกรรมการผู้ ออกข้อสอบ
ตรวจ
12.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคณะติดตามคะแนนสอบ โดยปกติต้องได้ผล
ก่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
คณะ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
คณะ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ

1 วัน
หลังวันสอบ

แบบฟอร์ม
เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
- ข้อสอบ
- สมุดคำตอบ

ข้อสอบและสมุดคำตอบ
ใช้แบบฟอร์มตามสถาบัน
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ผังกระบวนการ

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 13
กรรมการสอบ
13.1 เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนและประวัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่าน
เสนอต่อประธานกรรมการสอบ
** ผ่านเกณฑ์ คือ ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

E

H
ไม่ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาผล
คะแนนสอบ
ผู้สอบ

าน

ผ่

ผ่าน

ประกาสรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
ทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง

เตรียมการสอบ
สัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 14
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
14.1 จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม คณะ
กับตำแหน่ง ก่อนเสนอคณบดีลงนาม
14.2 ทำหนั งสื อขอความอนุ เ คราะห์ ถึงกองบริหารทรัพ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
ขั้นตอนที่ 15
15.1 สรุปคะแนนผู้ สอบมีสิทธิเข้ารับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันทดสอบ
15.2 ติดต่อ ประสานจองสถานที่สอบโดยคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าสอบเป็นหลัก
15.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบ เช่น ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ
15.4 ทำหนังสือเชิญกรรมการสอบฯ เป็นผู้ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง

ระยะเวลา
1 วัน
(หลังการสอบ)

แบบฟอร์ม
เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
แบบสรุปคะแนนสอบ

ก่อนวัน

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อ

ทดสอบ

ผู้ มี สิ ท ธิ ท ดสอบภาคความ

ไม่น้อยกว่า

เหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง ตาม

7 วัน

แบบฟอร์มเดียวกับสถาบัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ก่อนวันสอบไม่
คณะ
น้อยกว่า 7 วัน
กรรมการผู้ออก
ข้อสอบ

F
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รายละเอียด

F
ดำเนินการจัดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง

พิจารณา
คะแนนผูส้ อบ

H
ไม่ผ่าน

าน

ผ่

ผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก
G

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 16
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
16.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเตรียม อุปกรณ์ ประจำสถานที่สอบ คณะกรรมการสอบ
โดยปกติต้องดำเนินการก่อนเวลาสอบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
16.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้กรรมการสอบ
16.3 เรียกผู้เข้ารับการทดสอบตามลำดับการสมัคร

ระยะเวลา
1 วัน

แบบฟอร์ม
เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
- ประวัติผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 17
คณะกรรมการสอบ พิจารณาทันที
กรรมการพิจารณาคะแนนผู้เข้าสอบ ตามเกณฑ์การตัดสินของสถาบัน
หลังการ
ผ่านเกณฑ์ คือ ผู้ สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้
ทดสอบ
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ได้รับคะแนนสู งสุดในทุกภาคจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ โดยให้ผู้ได้รับคะแนนในลำดับถัดไป
ขึ้นบัญชีสำรองไว้
ขั้นตอนที่ 18
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ฯ เรื่ อ ง
18.1 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ก่อนเสนอคณบดีลงนาม
คณะกรรมการสอบ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ
18.2 ทำหนั งสื อขอความอนุ เคราะห์ ถึงกองบริหารทรัพ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
คัดเลือก ตามรูปแบบสถาบัน
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
18.3 แจ้งผลต่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งนัดวันรายงานตัวภายใน 10
วัน นับจากประกาศ และต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน 30 วัน
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G
แจ้งผลการคัดเลือกต่อกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

H

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

18.4 ทำหนังสือรายงานผลการคัดเลือกเสนอที่ประชุมกรรมการประจำ
คณะ
ขั้นตอนที่ 19
เจ้าหน้าที่บุคคล
จัดทำหนั งสื อรายงานผลการคัดเลื อกต่อกองบริห ารทรัพ ยากร คณะ
บุคคล พร้อมขอเลขที่อัตราบรรจุ
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา

แบบฟอร์ม
เอกสารทางการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ

ภายใน 7 วัน
หลังเสร็จสิ้น
กระบวนการ
สอบ

สิ้นสุดกระบวนการ
H

จากตารางที่ 4.1 รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ในลำดับถัดไปผู้เขียนจะอธิบายรายละเอียดในการ
ปฏิบัติงานจริงอีกครั้ง โดยสอดแทรกเนื้อหา ข้อควรระวัง เทคนิคการปฏิบัติงาน รวมถึ งตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและสามารถนำไป
ปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 1: เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอพิจารณา
ผู้บริหารคณะ (คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) พิจารณาอัตรากำลังว่า
สอดคล้องกับภาระงานหรือไม่ หากไม่สอดคล้องผู้บริหารคณะจะแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคณะเตรียม
เอกสารเพื่อบรรจุวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศ าสตร์พิจารณา เอกสารที่ต้อง
เตรียมเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย
1.1 ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
1.2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบฯ และขึ้นบัญชี หรือบัญชีรายชื่อและคะแนนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ของสถาบันฯ (ถ้ามี) แหล่งหาข้อมูล : ติดต่อขอจากเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนกำหนด
วันประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ อย่างน้อย 3 วัน โดยแจ้งตำแหน่ง ที่คณะจะพิ จารณารับ
สมั ค ร และควรเป็ น รายชื่อ ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ไว้ไม่ เกิ น 6 เดื อน (ตามประกาศสถาบั น ฯ กำหนดไว้ 1 ปี )
เนื่องจากผู้สมัครอาจมีงานประจำที่อื่นแล้ว โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวอาจเป็นบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียน
หรือผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรองแล้วก็ได้ ดังตัวอย่างที่ 4.1 และตัวอย่าง
ที่ 4.2
ตัวอย่างที่ 4.1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันของสถาบัน
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ตัวอย่างที่ 4.2 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของสถาบัน

ขัน้ ตอนที่ 2 คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ พิจารณาเปิดรับสมัคร
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเปิดรับสมัคร โดยพิจารณา
ตามเอกสารประกอบในขั้นตอนที่ 1 กรณีที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เปิดรับสมัคร ให้พิจารณาวิธีการ
รับสมัครด้วย โดยปกติจะเป็นการรับสมัครด้วยวิธีสอบแข่งขัน ทัง้ นี้ ถ้าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีเหตุผล
และความจำเป็น ต้องใช้วิธีการคัดเลือก ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสถาบันฯ ดังนี้
1) ตำแหน่งที่เป็นสาขาวิชาขาดแคลน
2) ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้มีความชำนาญงานสูงในตำแหน่งที่จะ
บรรจุและแต่งตั้ง
3) ผู้ที่ เคยเป็นพนักงานสถาบันสายสนับ สนุน หรือข้าราชการของสถาบันและได้ออกจาก
สถาบันโดยไม่มีความผิด และกลับเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เดิมภายในระยะเวลา 1 ปี
4) การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
5) ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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6) กรณีอื่นที่หน่วยงานเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นให้เสนอขออนุมัติจากอธิการบดี
ในกรณีที่คณะกรรมการประจำไม่อนุมัติให้ระบุเหตุผลโดยชัดเจนในรายงานการประชุม ทั้ง นี้
ที่ผ่านมาจะมี 2 ประเด็น ที่ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ คือ 1)
จัด เตรีย มเอกสารประกอบการพิ จารณาไม่ค รบถ้ว น และ2) ไม่ อ นุ มั ติ ให้ เปิ ด รับ สมั ค ร เนื่ องจาก
อัตรากำลังเพียงพอต่อภาระงาน
ภายหลังการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมวาระดังกล่าว เพื่อประกอบการ
ดำเนินการในลำดับต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน (แล้วแต่กรณี)
3.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน (แล้วแต่
กรณี) ตามองค์ประกอบที่กำหนดในประกาศฯ ดังนี้
3.1.1 คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
3.1.2 ผู้ บังคับ บั ญชาขั้นต้น หรือเหนือขึ้นไปของตำแหน่งที่บ รรจุ จำนวนไม่เกิน 2 คน
เป็นกรรมการ
โดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการจะเลือกจากพนักงานสายวิชาการที่ เกี่ยวข้องและต้อง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้ นคือ
ผู้อำนวยการหลักสูตร หรือเหนือขึ้นไปคือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3.1.3 ข้าราชการหรือพนักงานสถาบันของหน่วยงานที่จะบรรจุซึ่งไม่ใช่ผู้บังคับ บัญชา
โดยตรงของตำแหน่งที่จะบรรจุ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
ด้ว ยคณะนิติศาสตร์มีข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งหั ว หน้ าสำนักงานเลขานุ การคณะ
ตำแหน่งเดียว และมีพนักงานสถาบันสายวิชาการ จำนวน 7 คน โดยหลักการหากประธานกรรมการ
ไม่ ได้ เลื อ กหั ว หน้ าสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะในตำแหน่ งตามองค์ ป ระกอบที่ 3.1.2 ก็ จะเลื อกใน
ตำแหน่งนี้
3.1.4 กรรมการเฉพาะสาขาที่สถาบั นแต่งตั้งสำหรับแต่ละกลุ่มตำแหน่ง โดยการเสนอ
ของประธานกรรมการ จำนวน 1 คน คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อกรรมการเฉพาะสาขาที่สถาบันแต่งตั้ง
ในส่ ว นองค์ป ระกอบที่ เป็ น กรรมการเฉพาะสาขาที่ ส ถาบั น แต่งตั้งสำหรับ แต่ ล ะกลุ่ ม
ตำแหน่ง โดยปกติผู้ปฏิบัติต้องประสานเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขอข้อมูลรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน (ขอใหม่เสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน) ที่สามารถแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
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สอบฯ ได้ ซึ่งผู้เขียนได้จำแนกผู้เชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงานกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่คณะคัดเลือก
ที่ผ่านมา ดังตัวอย่างที่ 4.3 แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงาน
ตัวอย่างที่ 4.3 รายชื่อกรรมการเฉพาะสาขา

ผู้ปฏิบัติต้องเสนอรายชื่อกรรมการเฉพาะสาขาที่สถาบันแต่งตั้งสำหรับกลุ่มตำแหน่ง ต่อ
หั ว หน้ าสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะ เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กรายชื่ อ กรรมการเฉพาะสาขาฯ ตามความ
เหมาะสมในเบื้องต้น ก่อนเสนอประธานกรรมการพิจารณาตัดสินใจ
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ภายหลั งประธานกรรมการฯ ตั ด สิ น ใจเลื อ กกรรมการเฉพาะสาขาฯ แล้ ว หั ว หน้ า
สำนักงานเลขานุการคณะหรือเจ้าหน้าที่ (กรณีได้รับมอบหมาย) ต้องติดต่อทาบทามบุคคลดังกล่าว
เพือ่ ขอความยินยอมก่อนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ พร้อมขอกำหนดวันเวลา ในการนัดประชุมครั้งแรก เพื่อ
วางเกณฑ์ในการรับสมัคร
3.1.5 เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ตามคำสั่งสถาบัน 233/2557 สถาบั นได้มอบอำนาจให้คณบดีของส่วนงานภายในปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ด้ านการบริห ารงานบุ คคลสายสนั บ สนุ น ในส่ ว นคณะนิ ติศ าสตร์ จึงเป็ น
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคลของคณะเป็นกรรมการและเลขานุการในองค์ประกอบนี้
3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจัดทำคำสั่งแต่ง ตั้งกรรมการสอบตามองค์ ประกอบที่ประธานแจ้ง
พร้อมทั้ง เสนอให้คณบดีลงนามต่อไป
ตัวอย่างที่ 4.4 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน
4.1 เลขานุการกรรมการสอบฯ ประสานขอนัดวั นกรรมการสอบเพื่อประชุมวางหลักเกณฑ์
พร้อมจัดทำหนังสือเชิญประชุม เสนอคณบดีลงนาม และส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป
คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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ข้อควรระวัง การนัดวันกรรมการสอบต้ องเป็นวันที่กรรมการทุกคนสะดวกเข้าร่วมประชุม
ตรงกันโดยครบองค์ประชุม เว้นแต่มีหนังสือขอลาประชุมเนื่ องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากกรรมการจึง
จะสามารถทำได้
ตัวอย่างที่ 4.5 หนังสือเชิญประชุม

4.2 เมื่อใกล้ถึงกำหนดวั นสอบให้เลขานุการกรรมการสอบฯ โทรศัพท์เพื่อยืนยันกำหนดวัน
เวลาและสถานที่ที่ชัดเจนอีกครั้ง
4.3 ในวันประชุม เลขานุการกรรมการสอบฯ ต้องเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่
ในการประชุมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
4.4 ในการประชุมกรรมการสอบฯ ให้ เลขานุการจัดทำร่ างกำหนดการรับ สมัคร และร่าง
ประกาศคณะฯ เรื่องการรับสมัคร เสนอที่ประชุมพิจารณา โดยให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม
คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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ของรายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย กำหนดวั น เวลาในการรั บ สมั ค ร ช่ อ งทางการประกาศรั บ สมั ค ร
คุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดรายวิชาที่จะใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป และภาค
ความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่ ง ทั้ งนี้ หากกรรมการสอบฯ เห็ น สมควรสามารถแต่ งตั้ ง
กรรมการ ผู้ออกข้อสอบเพิ่มเติม หรือกำหนดผู้เข้าร่วมฟังการทดสอบการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ โดยที่
ผ่านมามีการพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้
4.4.1 พิจารณาร่างกำหนดการรับ สมัค ร โดยหลั ก ต้องเป็น ไปตามวัน ที่ก ำหนดไว้ใน
ประกาศสถาบันฯ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนนับตั้งแต่ที่มาในการเปิดรับ สมัคร การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลสอบ
ข้อควรระวัง การกำหนดระยะเวลาการสอบในแต่ละขั้น ตอน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันและคัด เลือก
พนักงานสายสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ กำหนดวัน สอบข้อเขียนจะเป็ น วันที่ อ ยู่กลางสั ป ดาห์ (ช่ว งวัน อั งคารถึงวัน
พฤหัสบดี) เพื่อสามารถติดตามข้อสอบจากกรรมการออกข้อสอบ เตรียมผลิตเอกสารสอบ ตลอดจน
ยืนยันด้านสถานที่ อุปกรณ์ กับบุคลากรของส่วนกลางได้ ในส่วนกำหนดการประกาศผลสอบ หรือ
กำหนดรายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ง านจะเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศสถา บั น ฯ
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครตามตัวอย่างที่ 4.6
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ตัวอย่างที่ 4.6 กำหนดการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์

4.4.2 ร่างประกาศรับสมัคร รายละเอียดส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันฯ
โดยหลั กที่ ป ระชุมจะพิ จารณาในส่ วนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ ง ที่ กำหนดเพิ่ มเติมจาก
ประกาศสถาบั น ฯ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาจะมี ก ารเสนอเกณฑ์ ก ารได้ รั บ พิ จ ารณาเป็ น พิ เศษ เช่ น กรณี มี
ความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ หรือมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเพิ่มเติมผู้ออกข้อสอบ
เฉพาะจะพิจารณาไปพร้อมกันในส่วนนี้
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ขั้ น ตอนที่ 5 จั ด ทำคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ อ อกข้ อ สอบเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) และคำสั่ ง
เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทาบทามกรรมการผู้ ออกข้อสอบ เมื่อได้รับการยินยอมแจ้ง
เลขากรรมการสอบฯ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) จั ดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ออกข้อสอบเพิ่มเติ ม เสนอ
คณบดีลงนาม ก่อนทำบันทึกส่งคำสั่งแต่งตั้งฯ ให้ผู้ออกข้อสอบทราบ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการ
ออกข้อสอบและส่งข้อสอบ ดังตัวอย่างที่ 4.7 และตัวอย่างที่ 4.8
ตัวอย่างที่ 4.7 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

54

ตัวอย่างที่ 4.8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

55

ขั้นตอนที่ 6 จัดทำประกาศรับสมัคร
เลขานุการคณะกรรมการสอบฯ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) จั ดทำประกาศรับ สมัครพนักงาน
สายสนับสนุนตามรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการสอบกำหนด พร้อมทั้งเสนอคณบดีลงนาม ดัง
ตัวอย่างที่ 4.9
ตัวอย่างที่ 4.9 ประกาศคณะฯ เรื่องรับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

56

ตัวอย่างที่ 4.9 ประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ (ต่อ)

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

57

ตัวอย่างที่ 4.9 ประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุ คคลเป็นพนักงานสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ (ต่อ)

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

58

ขั้นตอนที่ 7 การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร
7.1 เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานคณะ
ผ่านทางเว็บ ไซต์กองบริห ารทรัพยากรบุคคล พร้อมส่งประกาศฯ เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์
ดังตัวอย่างที่ 4.10 และตัวอย่างที่ 4.11
ตัวอย่างที่ 4.10 หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

59

ตัวอย่างที่ 4.11 หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (สื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อ
สังคม)

ตัวอย่างที่ 4.12 หน้าเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ทีม่ า: www.personnel.nida.ac.th

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

60

7.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์คณะ โดยส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยปกติการประชาสัมพันธ์จะประกาศล่วงหน้าก่อนเปิดรับ 7 วันทำการ และกำหนดเวลารับ
สมัครไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ในกรณีมี ผู้สมัครจำนวนน้อยสามารถขยายเวลาการรับสมัครได้ อนึ่ง
ต้องแนบแบบฟอร์มใบสมัคร คู่กับประกาศฯ การรับสมัครทุกครั้ง ดังตัวอย่างที่ 4.13
ตัวอย่างที่ 4.13 ประกาศขยายการรับสมัคร

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

61

ตัวอย่างที่ 4.13 ประกาศขยายการรับสมัคร (ต่อ)

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

62

ขัน้ ตอนที่ 8 ตรวจสอบประวัติผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้สมัครว่าตรงตามคุณสมบัติที่คณะต้องการหรือไม่ เช่น ถ้าวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามที่คณะต้องการให้ ตัดออก พร้อ มทั้ง แจ้งผู้ส มัครทราบก่ อนด้วย เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดกรณีผู้สมัครสอบส่งเอกสารผิด และทำสรุปเสนอคณะกรรมการสอบฯ ทราบด้วย
ตัวอย่างที่ 4.14 ใบสมัครพนักงานสายสนับสนุน

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

63

ตัวอย่างที่ 4.14 ใบสมัครพนักงานสายสนับสนุน (ต่อ)

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

64

ตัวอย่างที่ 4.14 ใบสมัครพนักงานสายสนับสนุน (ต่อ)

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

65

ขั้ น ตอนที่ 9 จัด ทำร่ า งประกาศคณะฯ เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบข้ อ เขี ย น (กรณี ก าร
สอบแข่งขัน)
9.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรวบรวมประวัติผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติต่อประธานกรรมการสอบ
9.2 เจ้าหน้ าที่ฝ่ ายบุคคลจัด ทำประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับ การสอบแข่งขัน ก่อนเสนอ
คณบดีลงนาม ดังตัวอย่างที่ 4.15
ตัวอย่างที่ 4.15 ร่างประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

66

ตัวอย่างที่ 4.15 ร่างประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน (ต่อ)

9.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ป ระกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสอบ แข่ ง ขั น สองช่ อ งท างคื อ ท างเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น
personnel.nida.ac.th และเว็บไซต์คณะ law.nida.ac.th
ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการสอบ
10.1 ติดตามข้อสอบจากกรรมการผู้ออกข้อสอบ หรือแบบคำถามที่จะใช้สัมภาษณ์ โดยปกติ
ผู้ออกข้อสอบจะส่งมอบข้อสอบก่อนกำหนดวั นสอบหนึ่งวัน โดยผู้ปฏิบัติต้องผลิตเอกสารเท่าจำนวน
ผู้สอบและสำรอง 1 ชุด
10.2 ติดต่อประสานจองสถานที่สอบ โดยคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าสอบเป็นหลัก ผ่านระบบ ERS
และจั ด ทำหนั ง สื อ ถึ งผู้ อ ำนวยการกองกลาง ผ่ านหั ว หน้ า กลุ่ ม งานผั ง แม่ บ ทอาคารและสถานที่

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

67

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างระบบ ERS

ที่มา: http://ers.nida.ac.th
10.3 เจ้าหน้าที่จัดทำและเตรียมเอกสารที่ เกี่ยวข้องในการสอบ เช่น ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ
ผังที่นั่งห้องสอบ สมุดคำตอบ รายละเอียดดังตัวอย่างที่ 4.16 และตัวอย่างที่ 4.17

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

68

ตัวอย่างที่ 4.16 ใบลงชื่อเข้าห้องสอบ

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

69

ตัวอย่างที่ 4.17 ผังที่นั่งเข้าสอบ

10.4 แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพิ่มเติม โดยปกติจะใช้เจ้าหน้าที่คุมสอบ 2 คน ต่อห้อง เพื่อให้
สามารถเดินตรวจตราได้อย่างทั่วถึงทุกบริเวณในห้องสอบ
ขั้นตอนที่ 11 ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนสอบ
11.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ ายบุคคลและเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเตรียม
อุปกรณ์ ประจำสถานที่สอบ ประกอบด้วย อุปกรณ์ เครื่องเขียน สก๊อตเทป ที่เย็บกระดาษ ที่เสียบ
กระดาษ ไมค์ และธัมไดรฟสำหรั บ เซฟไฟล์ โดยปกติต้องดำเนินการก่อนเวลาสอบอย่ างน้อยครึ่ง
ชั่วโมง
11.2 ตรวจความเรียบร้อยของซองข้อสอบว่า จำนวนข้อสอบสมุดคำตอบ กรณีการทดสอบ
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เตรียมความพร้อมของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้ารหัสในการขอใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.2

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

70

ภาพที่ 4.2 การเข้ารหัสคอมพิวเตอร์

ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562.
11.3 ดำเนินการสอบ แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน ให้วางเอกสารบนโต๊ะสอบพร้อมสมุดคำตอบ
โดยคว่ำกระดาษคำถามไว้ เมื่อถึงเวลาให้เริ่มทำพร้ อมกัน อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้ องสอบก่อนเวลา
5 นาที เมื่อผู้เข้าสอบพร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสอบ
ขั้นตอนที่ 12 รวบรวมข้อสอบ
12.1 เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบเก็บรวบรวมข้อสอบและกระดาษคำถาม ตรวจสอบตรวจสอบความ
ถูกต้อง จำนวน ส่งกรรมการผู้ออกข้อสอบตรวจ
12.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคณะติดตามคะแนนสอบ โดยปกติต้องได้ผลก่อนกำหนดวันสอบ
สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 13 รวบรวมคะแนนและประวัติ
เจ้ าหน้ าที่ รวบรวมคะแนนและประวัติ ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ านเกณฑ์ แ ละไม่ ผ่ านเสนอต่ อ ประธาน
กรรมการสอบผ่านเกณฑ์ คือ ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังตัวอย่างที่ 4.18
คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

71

ตัวอย่างที่ 4.18 บัญชีกรอกคะแนนผู้สอบผ่านแข่งขัน

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

72

ตัวอย่างที่ 4.19 ประวัติผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 14 เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
14.1 จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ก่อน
เสนอคณบดีลงนาม ดังตัวอย่างที่ 4.20

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

73

ตัวอย่างที่ 4.20 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

14.2 ทำหนังสื อขอความอนุเคราะห์ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์คณะ

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

74

ขั้น ตอนที่ 15 เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตำแหน่ง
15.1 สรุ ป คะแนนผู้ ส อบมี สิ ท ธิ เข้ ารับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในวันทดสอบ
15.2 จัดทำบันทึกเพื่อติดต่อ ประสานจองสถานที่สอบโดยคำนึงถึงจำนวน ผู้เข้าสอบเป็นหลัก
15.3 จัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้องในการสอบ เช่น ใบเซ็น ชื่อเข้าห้ องสอบ แบบฟอร์มกรอก
เอกสารประกอบการสอบ ดังตัวอย่างที่ 4.21 และตัวอย่างที่ 4.22
ตัวอย่างที่ 4.21 ใบลงชื่อเข้าห้องสอบ
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ตัวอย่างที่ 4.22 แบบฟอร์มกรอกเอกสารประกอบการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

15.4 ทำหนังสือเชิญกรรมการสอบฯ เป็ นผู้ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พร้อม
แนบรายชื่อและสรุปประวัติ คะแนนที่สอบได้โดยย่อ
ขั้นตอนที่ 16 ดำเนินการจัดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
16.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเตรียม อุป กรณ์ ประจำสถานที่สอบ โดยปกติต้อง
ดำเนินการก่อนเวลาสอบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
16.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้กรรมการสอบ
16.3 เรียกผู้เข้ารับการทดสอบตามลำดับการสมัคร (ไม่ใช่ลำดับคะแนน)
ข้อสังเกตุ กรรมการสอบควรหารือเตรียมคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน การใช้คำถามในการสัมภาษณ์กับผู้สมัครไม่ตรงกัน ทำให้การประเมินผลให้คะแนน
เป็นไปได้ยาก
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ขั้นตอนที่ 17 พิจารณาคะแนน
กรรมการสอบพิจารณาคะแนนผู้เข้าสอบ ตามเกณฑ์การตั ดสินของสถาบัน ผ่านเกณฑ์ คือ
ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในทุกภาคจะเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
โดยให้ผู้ได้รับคะแนนในลำดับถัดไปขึ้นบัญชีสำรองไว้
ขั้นตอนที่ 18 ประกาศผลการสอบแข่งขัน/คัดเลือก
18.1 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ก่อนเสนอคณบดีลงนาม ดังตัวอย่างที่ 4.23
ตัวอย่างที่ 4.23 ประกาศคณะฯ เรื่องผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ
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18.2 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
18.3 แจ้ งผลต่ อ ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก พร้อ มทั้ งนั ด วัน รายงานตั ว ภายใน 10 วั น นั บ จาก
ประกาศ และต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน 30 วัน ดังตัวอย่างที่ 4.24
ตัวอย่างที่ 4.24 ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
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18.4 ทำหนังสือรายงานผลการคัดเลือกเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะ
ขั้นตอนที่ 19 รายงานผลการคัดเลือกต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจัดทำหนังสือรายงานผลการคัดเลือกต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
แนบเอกสารที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมขอเลขที่อัตราบรรจุ ส่งไปกองบริห ารทรัพยากรบุคคล ดัง
ตัวอย่างที่ 4.25
ตัวอย่างที่ 4.25 บันทึกรายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์

กระบวนการทั้ง 19 ขั้นตอนนี้ คือกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ ที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคลคณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งผู้จัดทำได้อธิบายแต่ละขั้นตอนโดย
ละเอี ยด พร้อมตัว อย่างประกอบ โดยผู้ จัด ทำหวัง ว่ามี ส่ ว นช่ว ยเป็ น แนวทางให้ กับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่
รับผิดชอบงานบุคคลต่อไปในอนาคต
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บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินกระบวนการรับสมัคร
พนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์
ในบทที่ 5 นี้ จะกล่าวถึงปัญหา อุป สรรคในการดำเนินกระบวนการรับ สมั ครพนักงานสาย
สนับ สนุน คณะนิติศาสตร์ จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริงที่ ผ่านมาตลอดระยะเวลา 5 ปี
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ของผู้ ป ฏิบั ติงาน ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
อธิบายดังต่อไปนี้
5.1 บทสรุปจากผู้ปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
1
การเตรียมเอกสารเสนอ มีการเตรียมเอกสารไม่ครบทำให้ 1. เก็บเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อ
ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมเลื่อนการพิจารณาออกไป สะดวกในการค้นหา
2. วางแผน ประสานงานกับกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขอ
ข้อมูลประกอบล่วงหน้า
2
พิ จ ารณาเปิ ด รั บ สมั ค ร เอกสารประกอบการพิ จ ารณา เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งในทุ ก
และเลือกวิธีการรับสมัคร คัด เลื อกวิธีก ารสอบไม่ค รบถ้ว น วิธีการสรรหา
เช่น กรรมการต้องการเรียกดูจำนวน
ในบัญ ชีรายชื่อ ผู้ล งทะเบียน แต่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมไว้
3
จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
รายชื่อกรรมการเฉพาะสาขาของ ควรมี ก ารประสานกองบริ ห าร
คณะกรรมการสอบ
สถาบัน ไม่อัพเดท
ทรัพ ยากรบุค คลเพื่ อขอรายชื่ อ
ใหม่ทุกครั้ง
4
คณะกรรมการสอบ
การพิจารณาล่าช้า ใช้เวลาเยอะ สรุ ป ประเด็ น ชี้ป ระเด็น ในการ
พิจารณากำหนด
พิจารณา เช่น ถ้ากรรมการต้องการ
หลักเกณฑ์
บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ต้ อ ง
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ขั้นตอนที่

5

6

7

8
9

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ออกข้ อ สอบ/จั ด ทำร่ า ง
ประกาศคณะฯ เรื่องการ
รับสมัคร
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 1. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
สั้นเกินไป ทำให้ผู้สมัครน้อย
2. ผู้ ส มั ค รเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ น
ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์
เช่น คณะได้มีการประชาสัมพันธ์
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเปิ ด รั บ สมั ค รจริ ง
เพื่อให้ ผู้ ส นใจมีก ารเตรียมความ
พร้อม แต่ยังคงมีผู้สมัครมาติดต่อ
ก่อนเวลาเปิดรับ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสารสำคั ญ ไม่ ค รบ เช่ น ไม่
ผู้สมัคร
แนบทรานสคริป ต์ ม า พิ จ ารณา
ไม่ได้

จัดทำร่างประกาศคณะฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ
เตรียมการสอบ
9.1 ติ ด ตามข้อ สอบจาก
กรรมการผู้ อ อกข้ อ สอบ
หรือแบบคำถามที่ จะใช้
สัมภาษณ์

-

แนวทางแก้ไข
เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ด้ า นใด หรื อ ถ้ า
ต้องการผู้สมัครจำนวนมาก ต้อง
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และขยายเวลาการประชาสัมพันธ์
-

1. ปรับช่องทางการประชาสัมพันธ์
2. พิจารณาขยายเวลาการ
ประชาสัมพันธ์
3. แจ้งกำหนดวันเวลาที่เปิดรับ
สมัคร

1. แจ้งโดยละเอียดในประกาศ
รับสมัคร กำหนด
2. กรณีเป็นเอกสารที่สามารถรอ
ได้ เช่น ใบรับ รองแพทย์ ทราน
สคริ ป ต์ ให้ ผู้ ส มั ค รมาส่ ง ภาย
หลังจากสอบผ่านข้อเขียน
-

ได้รับ ข้อ สอบจากกรรมการออก ติ ด ตามข้ อ สอบจากกรรมการ
ข้อสอบล่าช้า เช่น เช้าวันสอบ ทำ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทาง
ให้ เ กิ ด ความฉุ ก ละหุ ก ในการ ในการติดต่อ
เตรียมข้อสอบ
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ขั้นตอนที่

10

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9.2 ติดต่อ ประสานจอง
สถานที่สอบ
9.3 จั ด ท ำเอ ก ส าร ที่
เกี่ยวข้องในการสอบ เช่น
ใบเซ็ น ชื่ อ เข้ า ห้ อ งสอบ
ผั ง ที่ นั่ ง ห้ อ งสอบ สมุ ด
คำตอบ
9.4 แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ
เพิ่ ม เติ ม โดยปกติ จ ะใช้
เจ้าหน้าที่ คุมสอบ 2 คน
ต่อห้อง
ดำเนินการจัดสอบ
10.1 ตรวจสอบความ
เรียบร้อยและจั ด เตรีย ม
อุป กรณ์ ประจำสถานที่
สอบ
10.2 ตรวจความเรียบร้อย
ซองข้ อ สอบว่ า จำนวน
ข้ อ ส อ บ ส มุ ด ค ำต อ บ
ก ร ณี ก า ร ท ด ส อ บ ใน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ให้
เตรี ย มความพร้ อ มของ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
และการเข้ า รหั ส ในการ
ขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วย
10.3 ด ำเนิ น ก ารส อ บ
แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน
ให้ ว างเอกสารบนโต๊ ะ
สอบพร้ อ มสมุ ด คำตอบ

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1. บางครั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ไม่สามารถเปิดได้
2. ผู้ ส มั ค รไม่ เ ข้ า สอบในทั น ที
เนื่องจากยืนอ่านเอกสารหน้าห้อง
หรือบางครั้งเดินทางมาถึงช้า

1. นำโน้ตบุคส์เตรียมไปสำรอง
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งเรี ย กให้ ผู้ เข้ า
สมัครเข้าห้ องสอบ โดยปกติถ้า
เกิ น 15 นาที จะไม่ อ นุ ญ าตให้
เข้ าห้ อ งส อ บ ก รณี ที่ มี เห ตุ
สุดวิสัยทำให้มาห้องสอบช้า จะ
อนุ ญ าตให้ เข้ า ห้ อ งสอบได้ โ ดย
อนุโลม

คูม่ ือการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน
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ขั้นตอนที่

11

12

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยคว่ำกระดาษคำถาม
ไว้ เมื่อ ถึงเวลาให้ เริ่มทำ
พร้อมกัน
อ นุ ญ า ต ให้ ผู้ เข้ า
สอบเข้ า ห้ อ งสอบก่ อ น
เวลา 5 นาที เมื่ อ ผู้ เข้ า
สอบพร้ อ มให้ เจ้ าหน้ าที่
แจ้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
การสอบ ก่อนอนุญาตให้
ผู้เข้าสอบลงมือทำข้อสอบ
รวบรวมข้อสอบ
11.1 เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ
เก็บรวบรวมข้อสอบและ
กระดาษ คำถาม
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ข อ งจ ำ น ว น ก่ อ น ส่ ง
กรรมการผู้ อ อกข้ อ สอบ
ตรวจ กรณี มีการสอบใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ มี
ก า ร ส่ ง e-Mail ถึ ง
กรรมการผู้ตรวจข้อสอบ
โดยตรง โดยเจ้ า หน้ า ที่
ต้ อ งบั น ทึ ก ไฟ ล์ ใส่ ธั ม
ไดรฟสำรองไว้ก่อนด้วย
1 1.2 เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
บุ ค ค ล ค ณ ะ ติ ด ต า ม
คะแนนสอบ โดยปกติ
ต้องได้ผลก่อนกำหนดวัน
สอบสัมภาษณ์
พิจารณาผลคะแนนสอบ

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1. บ า งค รั้ งผู้ เข้ าส อ บ ไม่ คื น
กระดาษคำถาม
2. บ างครั้ ง ผู้ ออ กข้ อ สอ บ ส่ ง
คะแนนสอบล่าช้า

1. เจ้าหน้าที่คุมสอบต้องประจำ
จุดและเรียกเก็บทุกครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ติดตามคะแนนสอบ
อย่างต่อเนื่อง
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ขั้นตอนที่

13

14

15

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหา/อุปสรรค
12.1 เจ้าหน้าที่รวบรวม
ค ะ แ น น แ ล ะ ป ร ะ วั ติ
ผู้สมัครที่ ผ่านเกณฑ์และ
ไม่ ผ่ า นเกณ ฑ์ เ สนอต่ อ
ประธานกรรมการสอบ
** ผ่านเกณฑ์ คือ ผู้สอบ
ได้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาค
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ประกาศรายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ ท ด ส อ บ ภ าค
ค ว า ม เห ม า ะ ส ม กั บ
ตำแหน่ง
เตรียมการสอบสัมภาษณ์
14.1 สรุป คะแนนผู้สอบ
มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกั บ
ตำแหน่ง เพื่อประกอบการ
พิจารณาในวันทดสอบ
14.2 ติดต่อ ประสานจอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14.3 จั ด ทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการสอบ เช่น
ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ
14.4 ท ำห นั งสื อ เชิ ญ
กรรมการสอบฯ เป็ น ผู้
ท ดสอบ ภ าคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง
ดำเนิ น การจั ด สอบภาค ผู้ มี สิ ท ธิส อบมาไม่ ต รงเวลา โดย
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ปกติ จะเรียงลำดับ การสอบภาค
15.1 ตรวจสอบความ ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งตาม

แนวทางแก้ไข
-

-

โดยส่ ว นใหญ่ จะจัดสถานที่เป็ น
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ย ใน ค ณ ะ
นิติศาสตร์

1. กรณี ผู้ มี สิ ท ธิส อบมาภายใน
กำหนดเวลา เช่น 09.00 น. จะ
ยั งค งให้ เรี ย งต า ม ล ำ ดั บ ที่
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ขั้นตอนที่

16

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรียบร้อยและจั ด เตรีย ม
อุป กรณ์ ประจำสถานที่
ส อ บ โ ด ย ป ก ติ ต้ อ ง
ดำเนินการก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
15.2 ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้
กรรมการสอบ
15.3 เรี ย กผู้ เข้ า รั บ การ
ทดสอบตามลำดั บ การ
สมัคร
พิจารณาคะแนน
กรรมการสอบ
พิ จ ารณาคะแนนผู้ เ ข้ า
ส อ บ ต าม เก ณ ฑ์ ก าร
ตั ด สิ น ของสถาบั น ผ่ า น
เก ณ ฑ์ คื อ ผู้ ส อ บ ได้
คะแนนในแต่ ล ะภาคไม่
ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 50 และ
ได้ ค ะแนนรวมทั้ งสิ้ น ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทั้ ง นี้ ผู้ ไ ด้ รั บ
คะแนนสู งสุ ดในทุ กภาค
จ ะ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร
คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน
ส าย ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ
นิติศาสตร์ โดยให้ผู้ได้รับ
คะแนนในลำดับถัดไปขึ้น
บัญชีสำรองไว้

ปัญหา/อุปสรรค
ราย ชื่ อ ที่ ป ระ ก าศ บ างค รั้ ง
ผู้สมัครลำดับหลัง จะมาก่อนเวลา
ในขณะที่ผู้สมัครลำดับต้น จะมา
เมื่ อ เริ่ ม มี ก ารสอบสั ม ภาษณ์ ไ ป
แล้ ว ส่ ง ผลให้ เอกสารประวั ติ ที่
กรรมการสอบใช้ พิ จ ารณาจะไม่
เป็นตามลำดับการประกาศชื่อ

แนวทางแก้ไข
ประกาศ เว้นแต่มีผู้มาภายหลั ง
เวลาที่ ก ำหนด จะให้ อ ยู่ ล ำดั บ
สุดท้ายของการทดสอบ
2. แจ้ งกรรมการสอบถึ งลำดั บ
การทดสอบใหม่ กรณีที่ผู้มีสิทธิ
สอ บ ใน ล ำดั บ ต้ น ม าช้ ากว่ า
กำหนด

-

-
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ขั้นตอนที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ
คัดเลือก
17.1 จัดทำประกาศรายชื่อ
ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก ก่ อ น
เสนอคณบดีลงนาม
17.2 ทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ถึงกองบริหาร
ท รั พ ยาก รบุ ค คล เพื่ อ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ
การคั ด เลื อ ก ผ่ า นทาง
เว็ บ ไซ ต์ ส ถาบั น แล ะ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ านทาง
เว็บไซต์คณะ
17.3 แจ้ ง ผลต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ
การคั ด เลื อ ก พร้ อ มทั้ ง
นัดวันรายงานตัวภายใน
10 วัน นั บ จากประกาศ
และต้ อ งเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน
ภายใน 30 วัน
17.4 ทำหนังสือรายงาน
ผลการคั ด เลื อ กเสนอที่
ประชุมกรรมการประจำ
คณะ
18
แจ้ ง ผลการคั ด เลื อ กต่ อ
กองบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คล พร้ อ มขอเลขที่
อัตราบรรจุ

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1. ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ แจ้ ง ผลผู้ ที่
ได้รับการคัดเลือกเข้ามารายงาน
ตัวได้
2. ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กบางคนไม่
สามารถมารายงานตั วได้ภ ายใน
เวลาที่กำหนด

1. ติดต่ออย่างต่อเนื่อง และเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อ เช่น การขอ
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั้น Line
2. เมื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไม่
สามารถมารายงาน ตั ว ห รื อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด
ได้ หารือคณะกรรมการสอบเพื่อ
หาแนวปฏิบัติแล้วแต่กรณี
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5.2 ข้อสังเกตจากคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
5.2.1 การพิจารณากำหนดวิธีการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ว่าจะเป็น
วิธีส อบแข่งขัน หรือสอบคั ดเลื อก นั้ น ขึ้ นอยู่กับ เหตุผ ลและความจำเป็ นเร่งด่ว น ณ ขณะนั้น ซึ่ ง
บางครั้ง วิธีสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์อย่างเดียว ทำให้ ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติน้อยกว่าที่คณะ
ต้องการ
แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มการสอบข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติตามความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
เพื่อวัดความรู้ของผู้สมัครเพิ่มเติมนอกจากการสอบสัมภาษณ์
5.2.2 ระยะเวลาการประกาศรับสมัคร ต้องเหมาะสม ไม่กระชั้นหรือมีระยะเวลาที่นานเกินไป
ที่ผ่านมาพบว่า การกำหนดช่วงประกาศรับสมัครภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ อาจไวเกินไป ทำให้
ผู้สนใจสมัครมีจำนวนน้อย ทำให้คณะขาดโอกาสการเลือกบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถมีความ
หลากหลาย
5.2.3 ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้า หมาย เพื่อให้คณะนิติศาสตร์มี
โอกาสคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด
5.3 ข้อสังเกตจากคณะกรรมการสอบ
5.3.1 การกำหนดคุณ สมบั ติ มีข้อจำกัด เกินไป เช่น สาขาของวุฒิ การศึกษา หรือการเพิ่ ม
เงื่อนไขในทักษะภาษาอังกฤษสูงไป ทำให้ผู้สมัครมีจำนวนน้อย ส่งผลให้คณะขาดโอกาสในการเลือ ก
บุคลากร
5.3.2 การกำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัครต้องมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีที่
เปิดรับ สมัครระยะสั้ นเกิน ไป และตรงกับ ที่ห น่วยงานอื่นภายในสถาบันมี การเปิดสอบในตำแหน่ง
เดียวกัน ทำให้มีผู้สนใจสมัครจำนวนน้อย เมื่อแก้ปัญหาด้วยการขยายระยะเวลาการรับสมัคร พบว่ามี
ผู้สมัครติดต่อเพื่อขอถอนตัว เนื่องจากระยะเวลาที่นานเกินไปทำให้ไปสมัครงานที่หน่วยงานอื่นก่อน
แล้ว
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5.3.3 การเรียกบัญชีผู้สอบผ่าน (สำรอง) ห้ามเรียกข้ามลำดับในทันที เพื่อให้กระบวนการมี
ความโปร่งใส กรณีมีเหตุผลที่ต้องเรียกข้ามลำดับให้ผู้สมัครลำดับก่อนหน้า ตอบกลับเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าขอสละสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถเรียกลำดับถัดไปได้
5.4 สรุปปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
5.4.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ดำเนินการรับ สมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557
โดยพบว่ า ไม่ มี ปั ญ หาในการดำเนิ น การตามประกาศฯ ดั งกล่ าว อี ก ทั้ ง ยั งถื อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า
กระบวนการรับสมัครของคณะนิติศาสตร์ ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าการคัดเลือกพนักงาน
สายสนับสนุนของสถาบัน
5.4.2 กระบวนการรับสมัครในภาพรวม
ตามคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 233/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี/
ผู้อำนวยการของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ด้านการบริห ารงานบุคคลของพนักงานสายสนับ สนุน ได้มอบอำนาจให้ คณบดีบ ริห ารจัดการงาน
บุ ค คล ของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น คณะนิ ติ ศ าสตร์ ไว้ ในหลายหน้ า ที่ เช่ น การอนุ มั ติ ล า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินต่อสัญญา การอนุมัติลาออก รวมถึงการรับสมัครพนักงานสาย
สนับสนุนด้วย ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บุคคลของคณะนิติศาสตร์ สามารถดำเนินการรับสมัครพนักงานสาย
สนับสนุน คณะนิติศาสตร์ได้เองตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยจะรายงานผลต่อ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งหากพิจารณาแล้วถือว่า มีความเหมาะสม
มากเนื่องจากโดยหลักการรับสมัครพนักงานฯ ของหน่วยงานหรือสังกัดใดก็ตามเจ้าของหน่วยงานควร
เป็นผู้ กำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ รวมถึง คุณ สมบั ติของตำแหน่ งที่ต้องการ การที่คณะนิ ติศาสตร์
สามารถดำเนินการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ได้เองจึงถือว่า มีความเหมาะ
คล่องตัวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ
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5.4.3 ปัจจัยภายนอก อื่น ๆ
5.4.3.1 พบว่ า กรณี ที่ มี ก ารประกาศรั บ สมั ค รพนั ก งานสายสนั บ สนุ น ในตำแหน่ ง
เหมือนกัน ช่วงเวลาใกล้เคียงกันของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในและภายนอกสถาบัน จะส่งผลกระทบต่อ
จำนวนผู้สมัคร เนื่องจากการที่มีหน่วยงานเปิดรับสมัครมากจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัคร
5.4.3.2 ทัศนคติของผู้สมัครบางคนโดยเฉพาะผู้สมัครที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ จะมี
ทัศนคติ ต่อการสอบคัดเลื อกเข้าปฏิ บัติงาน โดยที่ผ่ านมาคณะเคยพบกรณี ที่ ผู้ ส อบผ่ านได้รับ การ
คัดเลือกแล้วถอนตัวเนื่องจากเหตุผลว่าต้องการมาทดสอบความรู้ที่เรียนมาว่า จะสามารถผ่านการ
คัดเลือกได้หรือไม่
5.4.3.3 สถานที่ตั้งและการเดินทางของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ หาร
ศาสตร์ อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาปฏิบัติงาน จึงถือ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบต่อการตัดสินใจของผู้สมัครงานได้
โดยสรุป กระบวนการรับ สมัครพนักงานสายสนับ สนุน คณะนิติศาสตร์ ถือเป็น กลไกที่มี
ความสำคั ญ ในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะนิ ติศ าสตร์ ที่ มี ศั ก ยภาพ ในการดำเนิ น
กระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิ ติศาสตร์ ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายของคณะนิติศาสตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของคณะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการ
รับสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ ดังจะเห็นได้ว่ า จะมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติผู้สมัคร
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ สมัคร การหาข้อมูล ประกอบพร้อมเสนอแนะผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจ
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งล้วนต้องใช้ประสบการณ์ นำมาต่อยอดเป็นข้อเสนอแนะ ข้อควรระวังต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังต้องมีความแม่นยำให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่สถาบันกำหนด เพื่อให้ การรับสมัคร
พนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มีมาตรฐานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น ตอบสนองให้คณะ
นิติศาสตร์เกิดประโยชน์สูงสุด
***************************************
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หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนั บแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๓) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของสถาบันที่ตั้งอยู่ใน
เขตท้องที่ตามที่สภาสถาบันกาหนด
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ” หมายความว่า พนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เป็นนิติบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความสาคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์
และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้
ทาการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทานุบารุงและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนาความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา
สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันคานึงถึง
(๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ในระดับนานาชาติ
(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๕) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา
มาตรา ๙ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงาน
(๒) คณะ
(๓) วิทยาลัย
(๔) สานัก
สถาบันอาจให้ มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานั ก
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้กาหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัต ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันได้ และมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้

94

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจยั
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึง่ ชั้นใดร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๔ สถาบั น มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจกระท าการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๗ หน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จาหน่าย
และแลกเปลี่ยน หรือทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์
มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทาได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและบริการทางวิชาการ
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(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
หน้าที่และอานาจของสถาบัน รวมทั้งทาความตกลงหรือกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุน้ ส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๗) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๘) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบั น
หรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
มาตรา ๑๕ รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๘๓
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตัง้ ขึน้ และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ที่สถาบันเรียกเก็บตามหน้าที่และอานาจ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของสถาบัน
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
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เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจานวนที่เพียงพอ
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและในการพัฒนาการอุดมศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นนาระดับนานาชาติได้
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสถาบัน
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัด สรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจาเป็นของสถาบัน
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ ให้ รั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณในลั ก ษณะเงิ นอุ ด หนุ นทั่ ว ไปเพิ่ ม เติม ให้ แ ก่ ส ถาบัน
ในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
สถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่อง
ทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศกาหนดไว้ แต่ถ้ามี
ความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
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หมวด ๒
การดาเนินการ
มาตรา ๑๙ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
(๓) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๔) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีจานวน
หนึ่งคน จากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีจานวนหนึ่งคน และจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาผู้ซึ่งทาการสอนใน
สถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๓) และ (๔)
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันตาม (๔)
และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน และ
ให้อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
ให้ ส ภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารสภาสถาบั น และจะให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) มี วาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
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กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๑๙ (๒) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด และยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) (๔) หรือ (๕) พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว
ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
เลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
กรรมการสภาสถาบันอื่นซึ่งพ้นจากตาแหน่ งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว
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มาตรา ๒๓ สภาสถาบันมีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และ
อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบัน
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับ
ส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) อนุ มัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของสถาบันและที่สถาบัน
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๖) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต
(๗) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา ๙ รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๘) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
(๑๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
(๑๒) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการสมทบ หรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๓) กาหนดนโยบายและวิธกี ารเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
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(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือ
การร่วมลงทุน
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๘)
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(๑๗) รับรองรายงานประจาปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอานาจของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวทาการแทน แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
(๑๙) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือ
ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก ประธานสภาคณาจารย์ และประธาน
สภาพนักงาน
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยคาแนะนาของ
อธิการบดี
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบัน
(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานต่อสภาสถาบัน
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(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน ตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๖) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรือ
อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๗ การประชุมและวิธีดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ให้ เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาวิชาการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๙ สภาวิชาการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของสถาบัน
ต่ออธิการบดี
(๒) เสนอแนะต่ อสภาสถาบัน ในการอนุ มั ติห ลั กสู ต รการศึ ก ษาและการเปิด สอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๓) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิก
การสมทบ หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม
(๔) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน
(๕) เสนอการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภาสถาบัน
(๖) เสนอวิธีการอันจะทาให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษา การวิจัย และการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมต่อสภาสถาบัน
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
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มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุม
และวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ให้ มี ส ภาคณาจารย์ ประกอบด้ ว ย ประธานสภาคณาจารย์ แ ละกรรมการ
สภาคณาจารย์ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของ
สภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๒ สภาคณาจารย์มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจา ระหว่างคณาจารย์ประจา
ด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจา
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจา
(๓) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจา
(๔) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
สถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๓ ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน
ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจาของสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานสภาพนั กงานและกรรมการสภาพนั กงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนิ นงานของ
สภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๔ สภาพนักงานมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันด้วยกัน
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(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์
ประจา
(๓) ผดุงเกียรติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจา
(๔) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
สถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจานวน
ที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
สภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
รองอธิการบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙
วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา ๓๗ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) สภาสถาบั น มี มติใ ห้ พ้ นจากตาแหน่ ง เนื่ อ งจากไม่ผ่ า นการประเมิ นตามหลั กเกณฑ์ที่
สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา ๕๔
(๘) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๓๘ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติต ามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง รองอธิการบดีแ ละผู้ช่วยอธิการบดีต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๐ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และให้มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
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(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
สถาบัน รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน ในการนี้ ให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ และ
คาสั่งได้
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานสถาบันและลูกจ้างของ
สถาบัน ตามข้อบังคับของสถาบัน
(๔) จัด ทาแผนพัฒนาสถาบัน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และปณิธานของสถาบัน
(๖) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๗) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก และรองหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบัน
(๙) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกาหนดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึง่ หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘
เป็นผู้รักษาการแทน
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มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการประจาวิทยาเขต รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงาน
ของคณะกรรมการประจาวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๔ ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
วิทยาลัย ให้มีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
ส่วนงานนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตาแหน่ง และหน้าที่และอานาจของคณบดี หัวหน้าส่วนงาน
รองคณบดี และรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนคณบดีและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
เมื่อคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
ส่วนงานนั้นพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๔๕ คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึก ษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีแ ละหัวหน้ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยต้องมีคุณสมบั ติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของ
สถาบัน
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มาตรา ๔๖ ในสานักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก ให้มีผู้อานวยการ
สานักหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และ
จะให้มีรองผู้อานวยการสานักหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม า การพ้ น จากต าแหน่ ง และหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าส่วนงาน รองผู้อานวยการสานัก และรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนผู้อานวยการสานักและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๔๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการ
สานักหรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๔๗ ในสานักงาน ให้มีผู้อานวยการสานักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของสานักงานนัน้ และจะให้มีรองผู้อานวยการสานักงานตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการสานักงานมอบหมายก็ได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม า การพ้ น จากต าแหน่ ง และหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
ผู้อานวยการสานักงานและรองผู้อานวยการสานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๘ ในส่วนงานของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
ในส่วนงานของสถาบันที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน อาจให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงานด้วยได้
ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการส านั ก หั ว หน้ า ส่ ว นงาน หรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการประจาส่วนงาน รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจาส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
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มาตรา ๔๙ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สานัก และหัวหน้าส่วนงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก ต้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีกเพียง
หนึ่งตาแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทาหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๕๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๕๒ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานของสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๓ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่สภาสถาบันกาหนด
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มาตรา ๕๔ ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๕๖ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มี
การตรวจสอบภายในเป็นประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๕๗ สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ
ของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งหน้ าที่แ ละอานาจ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๘ ให้สถาบันจัดทางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ
สถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๕๙ ให้ สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุ คคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทาการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี
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มาตรา ๖๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และ
เรี ย กให้ ส่ ง สรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของสถาบั นเป็นการเพิ่ มเติมได้
ตามความจาเป็น
มาตรา ๖๑ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบัน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชี
รายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงาน
ที่จะจัดทาในปีต่อไปภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๖๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกากับและดูแล
มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจกากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่อส่วนรวม ให้ รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีต ามพระราชบัญญั ติ นี้
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หมวด ๖
คณาจารย์
มาตรา ๖๕ คณาจารย์ ป ระจ ามี ห น้ า ที่ ใ นการสอน วิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพันธกิจของสถาบัน
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ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และดารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
กาหนด
มาตรา ๖๖ คณาจารย์ประจาของสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่า งอื่นอีกได้ โดยทาเป็นข้อบังคับ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญเป็ นพิ เ ศษและ
พ้นจากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๘ ศาสตราจารย์ พิ เศษนั้ น จะได้ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้งจากผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๙ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไ ด้เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
อธิ ก ารบดี อ าจแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมิ ไ ด้ เ ป็ น คณาจารย์ ป ระจ าของสถาบั น
เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี
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คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๗๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๗
การบริหารงานบุคคล
มาตรา ๗๑ พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) พนักงานสถาบันสายวิชาการ
(๒) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
นอกจากพนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งแล้ว สถาบันอาจให้มีลูกจ้างของสถาบันเพื่อปฏิบัติงาน
ในส่วนงานต่าง ๆ ในสถาบันอีกได้
มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๗๑
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓)
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หมวด ๘
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๗๓ ปริญญาของสถาบันมีสองชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
มาตรา ๗๔ สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มี
การสอนในสถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่าง
ประเทศ
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๕ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาได้รับปริญญา
เกียรตินิยมได้
มาตรา ๗๖ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม
มาตรา ๗๗ สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน
ในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
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ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๗๘ สถาบันอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่ง
นายกสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่ งผู้บริหาร หรือ
ครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ประจาของสถาบันได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๗๙ สถาบันอาจกาหนดให้ มีต รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือ
ส่วนงานของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๘๐ สถาบั นอาจกาหนดให้ มี เครื่ อ งแบบ เครื่ องหมาย หรื อ เครื่อ งแต่งกายของ
นักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๑ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือมีตาแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่ อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือ
มีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๘๒ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบัน ไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ต รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือ
ซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้ หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๙ วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ ลงโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ให้ส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีประกาศ
ของสถาบันตามมาตรา ๑๐ ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ น ายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบั นตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๖ ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๙๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๘ ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บงั คับ คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๙ ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
หัวหน้าส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัตแิ ละจัดตัง้ ขึน้ ในสถาบัน อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๙๐ การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และ
หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานัก ให้นับรวม
วาระการดารงตาแหน่งนั้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นวาระ
การดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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มาตรา ๙๑ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และพนักงานสถาบันของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริหารงานบุคคลของข้า ราชการและลู กจ้ างประจ าของส่ วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ และให้ ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
ดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ผ่านสถาบัน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การดาเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามมติของสภาสถาบัน
มาตรา ๙๒ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๑ ผู้ใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทาเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ ให้สถาบันดาเนินการบรรจุเป็น
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน แล้วแต่กรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทาเป็นหนังสือภายหลังกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ให้สถาบัน
ดาเนินการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันได้ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทาเป็นหนังสือภายหลังกาหนดเวลาตาม (๒) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางานจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้สถาบันดาเนินการรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
หรือลูกจ้างของสถาบันตามข้อบังคับของสถาบันได้
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้ว
จะถอนมิได้
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๑ ซึ่งมิได้รับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๓ ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๘๗
และมาตรา ๙๒ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่กอ่ นเข้า
เป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๙๔ ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา ๘๗ และมาตรา
๙๒ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน
ตามมาตรา ๙๒ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๙๕ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๑
ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการดังกล่าว
มีส่วนร่วมในกิจการสภาสถาบัน สภาคณาจารย์ หรือสภาพนักงาน โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบัน
แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
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มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาสานัก และคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีฐานะและปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๗ ให้ ผู้ ซึ่ ง เป็ น ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรืออาจารย์ของสถาบันต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ . ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ
ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๙๘ สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานสถาบันที่โอนมาตามมาตรา ๙๑ หรือเปลี่ยนสถานภาพ
ตามมาตรา ๙๒ และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุ
ที่โอนมา หรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการในสถาบันว่างลง
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้น และให้โอนอัตรา
ตาแหน่ งและงบประมาณแผ่นดินประจาอัต รา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึง่ ตัง้ ไว้สาหรับตาแหน่งนั้นมาเป็นของสถาบัน และให้ถือว่าการโอน
งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๐๐ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาพระราชกฤษฎีกา
ประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย ข้ อ บั งคั บ ระเบีย บ และประกาศที่ ออกตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีมาแต่เดิมให้สอดคล้ องกับ แนวทางการปฏิรูป การศึกษาของชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความเป็นอิสระและคล่ องตัว คานึงถึงความเป็นเลิศทางวิช าการด้านพัฒนบริห ารศาสตร์และศาสตร์ อื่น
ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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