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พระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”
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มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๑/๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นได้
การจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น หรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) และ (๕/๒) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๕/๑) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
หรือยกเลิกการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วม
(๕/๒) กํ า กั บ มาตรฐานการศึ ก ษา ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์
รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอาจารย์พิเศษ”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๓๘/๑ ในสํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต ให้มีผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีและผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงานอธิการบดี
และสํานักงานวิทยาเขต แล้วแต่กรณี
ในสํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ให้มีหัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่ว นราชการที่เ รี ยกชื่ อ อย่ างอื่ น ที่มี ฐ านะเทียบเท่ ากองเป็ น ผู้ บัง คั บบั ญ ชาและรั บ ผิด ชอบงานของกอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง แล้วแต่กรณี
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
หัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันหรือในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่น”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ระบบการบริหารงานบุคคล การกํากับมาตรฐานการศึกษา
ยังไม่เอื้ออํานวยต่อการบริหารงานของสถาบัน อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติให้สถาบันสามารถจัดการศึกษาร่วมได้
ทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของสถาบันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

