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พระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
“สภาราชวิทยาลัย” หมายความว่า สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานราชวิทยาลัยและลูกจ้างของราชวิทยาลัย
มาตรา ๔ ให้ จัด ตั้งราชวิ ท ยาลัย จุฬาภรณ์ ขึ้ น เป็น สถาบันการวิ จัย และวิช าการชั้น สู ง
จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้ ร าชวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น การวิ จั ย และวิ ช าการชั้ น สู ง และจั ด การศึ ก ษา
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อ ม การแพทย์ และการสาธารณสุ ข
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษาและผลิตบุคลากร
ในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้ราชวิทยาลัยคํานึงถึง
(๑) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
มาตรา ๘ ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานราชวิทยาลัย
(๒) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(๓) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
(๔) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิ ท ยาลั ย อาจให้ มี ส่ ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ส่ ว นงานตามวรรคหนึ่ ง
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ อีกได้
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้ทําเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๙ ส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานราชวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย จัดทํานโยบาย
และแผนของราชวิทยาลัย ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ
ของราชวิทยาลัย และดําเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยหรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย
(๒) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ดําเนินการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
และพัฒนากําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข
(๓) สถาบั น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจุ ฬ าภรณ์ มี ห น้ า ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทํ า การวิ จั ย
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ
(๔) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุ ข ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ทํ า การวิ จั ย
และสนับสนุนให้ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้บริการในการบําบัดรักษาผู้ป่วย
(๕) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีหน้าที่ตามที่กําหนดในประกาศของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๘
วรรคสาม
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของราชวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมกันทําหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง
มาตรา ๑๐ ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องราชวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๖ ราชวิ ท ยาลั ย อาจรั บ
สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น เข้ า สมทบในราชวิ ท ยาลั ย ได้ และมี อํ า นาจให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของราชวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ ราชวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา
หรื อ ดํ า เนิ น การวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น วิ จั ย อื่ น ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา ราชวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของราชวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
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มาตรา ๑๒ กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๓ ราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๖ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน
และจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์
มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของราชวิทยาลัย
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้
การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของราชวิทยาลัย ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน หรื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
หรือระหว่างประเทศ
(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่นายกรัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๖) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์
อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(๙) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑๐) จั ด ตั้ ง หรื อ ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในการจั ด ตั้ ง องค์ ก รที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล รวมตลอดถึ ง ลงทุ น
หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของราชวิทยาลัย
หรือนําผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของราชวิทยาลัย
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มาตรา ๑๔ รายได้ของราชวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของราชวิทยาลัย
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่ราชวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่ราชวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยและการพัฒนาราชวิทยาลัย
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
รายได้ของราชวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของราชวิทยาลัย
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และราชวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัยตามความจําเป็นของราชวิทยาลัย
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัย
ในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยด้วย
มาตรา ๑๕ ราชวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในราชวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ราชวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของราชวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของราชวิทยาลัย หรือได้มาโดยทางอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ ทรั พ ย์ สิ น ของราชวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความ
หรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับราชวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของราชวิทยาลัยมิได้
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มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖
เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ร าชวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งจั ด การตามเงื่ อ นไขที่ ผู้ อุ ทิ ศ กํ า หนดไว้
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าว ราชวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาท
หรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ให้มีสภาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาราชวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) เลขาธิการราชวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภาราชวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)
และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๔) กรรมการสภาราชวิทยาลัยจํานวนไม่เกินห้าคน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสิบคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยคําแนะนําของประธานสภาราชวิทยาลัย
ให้สภาราชวิทยาลัยเลื อกกรรมการสภาราชวิ ทยาลัย ผู้ทรงคุ ณวุฒิค นหนึ่ง เป็นรองประธาน
สภาราชวิทยาลัย และให้รองประธานสภาราชวิทยาลัยทําหน้าที่แทนประธานสภาราชวิทยาลัย เมื่อประธาน
สภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย และในกรณีที่
รองประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาราชวิทยาลัย
ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานสภาราชวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยตาม (๔)
และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาราชวิทยาลัย
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาราชวิทยาลัยด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๓) มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔)
และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับ
เลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ในกรณีที่ตําแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔)
หรือ (๕) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕)
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ
การดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕)
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) ขึ้นใหม่
ให้ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) ขึ้นใหม่แล้ว

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

มาตรา ๒๒ สภาราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เป้าหมายของราชวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา
ของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของราชวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในราชวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
สําหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๖) อนุ มั ติ ก ารรั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น เข้ า สมทบในราชวิ ท ยาลั ย และยกเลิ ก
การรับเข้าสมทบ
(๗) อนุ มั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาร่ ว ม และยกเลิ ก การจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง
หรือสถาบันวิจัยอื่น
(๘) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของราชวิทยาลัยและที่ราชวิทยาลัย
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๐) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนประธาน
สภาราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘
(๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ และผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองเลขาธิการราชวิทยาลัย
(๑๓) แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัยหรือให้กรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง
(๑๔) กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด หารายได้ จั ด หาแหล่ ง ทุ น
และทรัพยากรอื่น
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(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑๐)
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของราชวิทยาลัย
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๑๘) รั บรองรายงานประจํ าปี ของราชวิ ทยาลั ยและเสนอรายงานนั้ นต่ อนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ
(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยทราบ
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของราชวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย
จํานวนหนึ่ง ซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัย
คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คําแนะนําและคําปรึกษาต่อราชวิทยาลัยและสนับสนุน
การดําเนินกิจการของราชวิทยาลัย รวมทั้งการระดมทุนให้แก่ราชวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ประกอบด้วย เลขาธิการราชวิทยาลัย
เป็นประธาน รองเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘
วรรคสอง เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยคําแนะนําของเลขาธิการราชวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนา
ราชวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง
การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เลขาธิการ
ราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
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มาตรา ๒๗ การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ ให้มีเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัย
และอาจมีรองเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือจะมีทั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัย
และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาราชวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๙ เลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของเลขาธิการราชวิทยาลัย
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา ๓๐ เลขาธิการราชวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
สภาราชวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๔๔
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
มาตรา ๓๑ เลขาธิการราชวิทยาลัยและรองเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
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ในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
(๒) สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาชั้ นหนึ่ งชั้ นใดหรื อเที ยบเท่ าจากราชวิ ทยาลั ยหรื อสถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก
ราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย
และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๓๒ เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของราชวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภาราชวิทยาลัย
(๓) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)
และมาตรา ๘ วรรคสอง หรือให้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง
(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ดําเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
(๕) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งให้มี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ราชวิทยาลัย
(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย
(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยด้านต่าง ๆ และรายงานประจําปีของราชวิทยาลัย
ต่อสภาราชวิทยาลัย
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย หรือตามที่
สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารราชวิ ท ยาลั ย ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องเลขาธิ ก าร
ราชวิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือไม่มีผู้รักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัย
ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม เป็นผู้รักษาการแทน
มาตรา ๓๔ ในสํ า นั ก งานราชวิ ท ยาลั ย ให้ เ ลขาธิ ก ารราชวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และรับผิดชอบงานของสํานักงานราชวิทยาลัย และให้มีผู้อํานวยการสํานักงานราชวิทยาลัย เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมาย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานราชวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๓๕ ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ให้มีหัวหน้า
ส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน
ตามจํานวนที่สภาราชวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
หัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ
สภาราชวิทยาลัย
ชื่อตําแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่
และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ หั ว หน้ า ส่ ว นงานและรองหั ว หน้ า ส่ ว นงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)
และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒)
(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง อาจให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อทําหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นได้
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
และอํานาจหน้าที่ของกรรมการประจําส่วนงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

มาตรา ๓๘ ผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน
และรองหัวหน้าส่วนงาน จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง
หนึ่งตําแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๙ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด
ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใดเป็ น กรรมการ อนุ ก รรมการ หรื อ มี อํ า นาจหน้ า ที่ อ ย่ า งใด ให้ ผู้ รั ก ษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๐ ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๔๑ ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๘
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของราชวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ กํ า หนด
ในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ให้ ร าชวิ ท ยาลั ย จั ด ให้มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษา การเรีย นการสอน
และการวั ด ผลตามหลั ก สู ต รนั้ น ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ ส ภาราชวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
แล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของ
ราชวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของราชวิทยาลัย
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
และอํานาจหน้าที่ของกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ตลอดจน
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก
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มาตรา ๔๔ ให้สภาราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ
ราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๖ ให้ราชวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องเป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี แยกตามส่วนงานของราชวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์
หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ
และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๗ ให้ราชวิทยาลัยจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย
มาตรา ๔๘ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกซึ่ งสภาราชวิ ท ยาลั ย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัย และให้ทํา
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของราชวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี
มาตรา ๔๙ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งของราชวิท ยาลั ย เพื่ อ การนี้ใ ห้ มี อํ า นาจสอบถามเลขาธิ ก ารราชวิ ท ยาลั ย และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในราชวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัย
เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
มาตรา ๕๐ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาราชวิทยาลัยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ให้ ร าชวิ ท ยาลั ย เผยแพร่ ร ายงานประจํ า ปี ข องปี ที่ สิ้ น ไปนั้ น แสดงบั ญ ชี ง บดุ ล บั ญ ชี ทํ า การ
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของราชวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๕๑ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

หมวด ๕
การกํากับและดูแล
มาตรา ๕๒ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของราชวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของราชวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๓ บรรดาเรื่องที่ราชวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หมวด ๖
ตําแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๕๔ คณาจารย์ประจําของราชวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาราชวิทยาลัย
สภาราชวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็นประกาศ
ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๕๕ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษนั้ น จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ซึ่ ง
มิได้เป็นคณาจารย์ประจําของราชวิทยาลัย โดยคําแนะนําของสภาราชวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ ศาสตราจารย์ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความชํ า นาญเป็ น พิ เ ศษ และ
พ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธี การแต่ งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติ คุณ ให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจําของราชวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้
เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของ
ราชวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือมาตรา ๘
วรรคสอง ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษหรือตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะ
ได้ตลอดไป
การใช้คํานําหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๙
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญามีสามชั้น คือ
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
เรียกว่า มหาบัณฑิต
เรียกว่า บัณฑิต

ใช้อักษรย่อ ด.
ใช้อักษรย่อ ม.
ใช้อักษรย่อ บ.

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

มาตรา ๖๐ ราชวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในราชวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การ
ระหว่างประเทศ
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๖๒ สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา หรือผู้สําเร็จการฝึกอบรม
มาตรา ๖๓ ราชวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาราชวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัย ประธานสภาราชวิทยาลัย หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยในขณะ
ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย
มาตรา ๖๔ ราชวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน่ง
กรรมการสภาราชวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน่งกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร
หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของราชวิทยาลัยได้
การกํ า หนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส่ ว นประกอบของครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่ง ให้ทําเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

มาตรา ๖๕ ราชวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย
หรือส่วนงานของราชวิทยาลัยได้ โดยทําเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากราชวิทยาลัย
มาตรา ๖๖ ราชวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาและผู้ ปฏิ บั ติ ง านในราชวิ ท ยาลั ย ได้ โดยทํ า เป็น ข้ อ บั ง คั บ ของราชวิท ยาลั ย และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๗ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือใช้สิ่งใดที่เลียนแบบ
สิ่งดังกล่าว หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน่งใด
ในราชวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ
หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช้หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของราชวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ถ้าผู้กระทําความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทําความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๙ ให้โอนงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๑ ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษา และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
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ในส่ว นที่เ กี่ ย วกับ การสนับ สนุน การดํา เนิน การวิจั ยของสถาบั น วิจั ย จุฬาภรณ์ไปเป็ น ของราชวิ ท ยาลั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่า
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องดําเนินการเลิกกิจการ
หรือชําระบัญชี
ให้ราชวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้รับไว้ซึ่งบรรดากิจการ ทรัพ ย์สิน สิทธิ หนี้
ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์และเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประธานสภาราชวิทยาลัย และรองประธานสภาราชวิทยาลัย
และให้ ป ระธานกรรมการมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า คน เป็ น กรรมการ
สภาราชวิทยาลัย ทั้งนี้ จนกว่าจะมีสภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ ตํ าแหน่ งประธานสภาราชวิ ท ยาลัย รองประธานสภาราชวิท ยาลั ย หรือ กรรมการ
สภาราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่
มาตรา ๗๒ ในระยะเริ่มแรกให้ประธานสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๗๑ แต่งตั้งผู้รักษาการ
ในตําแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๓ ให้ ผู้ ซึ่ ง เป็ น ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ และอาจารย์ ข องสถาบั น
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์
ของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิให้เสียไป
เพราะเหตุที่มาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
มาตรา ๗๔ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ แ ละโรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ และพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
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ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ผู้ใดสมัครใจจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจํานงต่อเลขาธิการราชวิทยาลัย
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และให้ ร าชวิ ท ยาลั ย รั บ ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในราชวิ ท ยาลั ย โดยให้ นั บ เวลาทํ า งานในขณะที่ เ ป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ต่อเนื่องกับเวลาทํางานของผู้นั้นในฐานะที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๗๕ ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งสมัครใจเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในราชวิทยาลัย และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเพียงใด ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของราชวิทยาลัย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
ส่วนสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย
มาตรา ๗๖ ให้นักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ในการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยให้หลักสูตรการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัยต่อไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งขึ้ น
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา
ครบห้ารอบเป็นองค์กรภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ต่อมาศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ได้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสครบหกรอบพระชนมพรรษา และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสครบสี่รอบพระชันษา
ขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ หน่วยงานทั้งสามหน่วยดังกล่าวได้ทํางานประสานและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาตินานัปการ เพื่อให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สามารถดําเนินการได้อย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และประเทศชาติ สมควรจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น ให้เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุขชั้นนําของภูมิภาค
และเนื่ อ งจากในการจั ด ตั้ ง ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ มี ค วามจํ า เป็ น บางประการที่ อ าจกระทบสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ตามกฎหมายเอกชน ซึ่งต้องอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

