
 
ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า 

ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า 

พ.ศ. 2543 

…………………………… 
 

 โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า เ พ่ือให้ เกิดคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาประชาธิปไตย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (5) และมาตรา 

9 (4) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 สภาสถาบันพระปกเกล้าในการประชุม         

ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า 

พ.ศ. 2543” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารการศึกษาสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2538 และ    

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 ข้อ 4 ให้เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวางระเบียบเพ่ือ

ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ระเบียบนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการวิชาการเพ่ือ

วินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 1 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการวิชาการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขาธิการ

เป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งมีคุณวุฒิทางวิชาการอีกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้า

คน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งสภาสถาบันมีมติแต่งตั้ง 
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 ข้อ 6 ประธานกรรมการและกรรมการวิชาการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่อีกได ้

 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการวิชาการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน 

 (4) สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันในหลักสูตรที่ให้ประกาศนียบัตร 

 (5) ขาดประชุมสามครั้งติดกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการวิชาการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้

ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว หรือในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้น ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่า

วาระท่ีเหลืออยู่ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มี           

การแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาการขึ้นใหม ่

 ข้อ 71 คณะกรรมการวิชาการมีอ านาจหน้าที่กลั่นกรอง ก ากับดูแล หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

และหลักสูตรประกาศนียบัตร เพ่ือเสนอสภาสถาบันต่อไป 

 ส่วนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรวุฒิบัตร ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับดูแล และ

อนุมัติให้มีหลักสูตรดังกล่าว 

 ในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามวรรคหนึ่ ง  ให้คณะกรรมการวิชาการมีอ านาจในการแต่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้ตามสมควร 
 

หมวด 2 

การบริหารการศึกษา 
 

 ข้อ 8 หลักสูตรการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้าประกอบด้วย 

(1) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 

(2) หลักสูตรอื่นที่สภาสถาบันประกาศก าหนด 

 

                                                 
1 ข้อ 7 ยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
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 ข้อ 9 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาในหลักสูตรใดจะเป็นระบบ

การศึกษารูปแบบใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของหลักสูตรนั้น 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนการศึกษาในระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

 ข้อ 10 นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้วจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร                 

วิธีการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไป

ตามระเบียบของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

 ข้อ 11 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จ านวนผู้ศึกษา วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา จริยธรรมของผู้ศึกษา        

ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

 ข้อ 12 การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

ระบบการศึกษาตามข้อ 7 โดยจะต้องค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถาพรเป็นส าคัญ 

 ข้อ 13 นอกจากการพ้นสภาพผู้ศึกษาตามท่ีก าหนดในแต่ละหลักสูตรแล้ว ผู้ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 

ของสถาบันพ้นสภาพผู้ศึกษาเมื่อ 

(1) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ประพฤติตนเสื่อมเสีย อันอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงสถาบัน 

(5) เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวรวมระยะเวลาน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของระยะเวลา

การศึกษาในหลักสูตร 

(6) คณะกรรมการวิชาการโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันมีมติให้พ้นจากสภาพผู้ศึกษา 

(7) มีกรณีอ่ืนตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 

หมวด 3 

คุณวุฒิ ศักดิ์ และสิทธิ์ 
 

 ข้อ 14 ประกาศนียบัตรมีสองประเภท คือ 

(1) ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

(2) ประกาศนียบัตรอื่นตามท่ีสภาสถาบันประกาศก าหนด 
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 ข้อ 152 ประกาศนียบัตรชั้นสูงจะประสาทให้แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการเมือง       

การปกครองในระบบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูงและหลักสูตรอื่นตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 

 ข้อ 16   ประกาศนียบัตรอื่นจะประสาทให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สภาสถาบันก าหนด

โดยการเสนอของคณะกรรมการวิชาการ 

 ข้อ 17   ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์อ่ืน อาจประสาทให้แก่

บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์หรือประกาศนียบัตร

กิตติมศักดิ์อ่ืนนั้น และได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่การพัฒนาประชาธิปไตย หรืองานของสถาบันตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่สภาสถาบันก าหนดโดยการเสนอของคณะกรรมการวิชาการ 

 ข้อ 183   ยกเลิก 

 ข้อ 194   ยกเลิก 

 ข้อ 205    ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ      

นักบริหารระดับสูง ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอ่ืนตามข้อ 15 และผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์มี

สิทธิใช้ค าย่อตามที่สภาสถาบันประกาศก าหนดต่อท้ายชื่อได้ 

 ข้อ 216   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอ่ืนตามข้อ 8(2) และข้อ 14(2) มีสิทธิประดับเข็มพระปกเกล้า 

ขนาดความกว้าง 2.0 เซนติเมตร ความสูง 4.0 เซนติเมตร ตามวิธีการที่สภาสถาบันพระปกเกล้าประกาศ

ก าหนดได้ 

 ข้อ 22  สภาสถาบันอาจออกประกาศก าหนดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายอ่ืนของผู้อ่ืนในหลักสูตร

และของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

 

 

 

 

                                                 
2 ข้อ 15 ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 
3 ข้อ 18 ยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
4 ข้อ 19 ยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
5 ข้อ 20(2) ยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ต่อมาข้อ 20 ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
ข้อ 4 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
6 ข้อ 21(2) ยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคบัฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ต่อมาข้อ 21 ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 
3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545 
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 23  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบประกาศหรือ                 

ธรรมเนียมปฏิบัติอ่ืนที่มีอยู่ในวันใช้บังคับนี้ไปก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือ

ประกาศตามข้อบังคับนี ้

 ข้อ 24   ศักดิ์และสิทธิ์ตามหมวด 3 ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการเมือง     

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูงก่อนที่ข้อบังคับนี้จะใช้บังคับด้วย 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)           วันมูหะมัดนอร์  มะทา 
(นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา) 

ประธานรัฐสภา 
ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
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