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สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไว  ณ  วนัที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เปนปที่  ๔  ในรัชกาลปจจบุัน 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันพระบรมราชชนก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา  “พระราชบัญญัตสิถาบนัพระบรมราชชนก  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพระบรมราชชนก 
“สภาสถาบัน”  หมายความวา  สภาสถาบันพระบรมราชชนก 
“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก 
“คณะ”  หมายความวา  สวนราชการที่มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน  

การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการ  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑



“สํานัก”  หมายความวา  สวนราชการที่มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนวิชาการของหนวยงาน  
ในสถาบัน  การบริหารจัดการ  และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกหนวยงานภายในสถาบัน  
หนวยงานภายนอก  และรวมมือกับหนวยงานอื่น  

“วิทยาลัย”  หมายความวา  สวนราชการในสังกัดคณะ  มีหนาที่จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  
การใหบริการทางวิชาการ  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

“ผูปฏิบัติงานในสถาบัน”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานสถาบัน  
และลูกจางของสถาบัน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหสถาบันพระบรมราชชนกเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  อยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๕ ใหสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เปนสถาบนัพระบรมราชชนก
ตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามบัญชีรายชื่อ
วิทยาลัยทายพระราชบัญญัติ  มีฐานะเปนวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   และ 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ สถาบันมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ
กระทรวงสาธารณสุข  ใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒๒



พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  สถาบันมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ   เพ่ือใหมีความรู  

ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสํานึกตอสังคม  และ
เพื่อใหมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 

(๒) จัดการศึกษา  วิจัย  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  เพ่ือสรางหรือพัฒนาองคความรูและ  
นําความรูนั้นไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(๓) พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพใหมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ 
ใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

(๔) สงเสริมใหเกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความตองการของชุมชน 
(๕) ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน 
(๖) ใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข 
(๗) สงเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรา ๙ สถาบันจะยุติหรือชะลอการศึกษาในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีของนักศึกษาผูใด

ดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพ่ือจายคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  แกสถาบันมิได 
การสงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  และหลักเกณฑการพิจารณาวา

นักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกําหนด 
มาตรา ๑๐ สถาบันอาจแบงสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) คณะ 
(๓) สํานัก 
สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   เพื่อดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  เปนสวนราชการของสถาบันอีกได 
สํานักงานอธิการบดี  อาจแบงสวนราชการเปนกอง  หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  

ที่มีฐานะเทียบเทากอง 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



๔

คณะ  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  วิทยาลัย  ภาควิชา  หรือสวนราชการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  อาจแบงสวนราชการ 
เปนสํานักงานผูอํานวยการ  กอง  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 

สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  วิทยาลัย  ภาควิชา  กอง  หรือสวนราชการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการ  
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน 

มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง  ใหทําเปนกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  วิทยาลัย  ภาควิชา  กอง  หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  ใหทําเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  ใหทําเปน
ประกาศของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เขาสมทบในสถาบันได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของสถาบัน 

มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนนิการวจิยั
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศได  
โดยในการจัดการศึกษา  สถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๕

การจัดการศึกษาหรือการดําเนินการวิจัย  หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาหรือการดําเนินการวิจัย
ตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมการจัดการศึกษาหรือการดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๔ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน  สถาบันอาจมีรายได  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน  คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  คาปรับ  และ 

คาบริการตาง ๆ  ของสถาบัน 
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  

ที่สถาบันปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน  
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบัน 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบัน 
(๕) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันไดรับเพ่ือใชใน

การดําเนินกิจการของสถาบัน  
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสนิ

ของสถาบันทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น  
บรรดารายไดและผลประโยชนของสถาบัน  รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ  เบี้ยปรับ

ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือสัญญาจาง  
ทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ  ไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง  กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๕ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาจากการให  หรือซื้อดวยเงินรายไดของ
สถาบัน  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสถาบัน  ไมถือเปนท่ีราชพัสดุ  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๑๖ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบันตองจัดการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ตามมาตรา  ๗ 
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เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศกําหนดไวและตองเปนไป
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน  แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  สถาบันตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูอุทิศหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ  จะตองไดรับอนุมัติ
จากสภาสถาบัน 

หมวด  ๒ 
การดําเนนิการ 

 
 

มาตรา ๑๗ ใหมีสภาสถาบัน  ประกอบดวย  
(๑) นายกสภาสถาบัน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน  ไดแก  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

อธิการบดี  และประธานสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน 
(๔) กรรมการสภาสถาบนัจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากผูดาํรงตาํแหนงรองอธิการบดจีํานวนหนึง่คน  

จากผูดํารงตําแหนงคณบดีจํานวนหนึ่งคน  และจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือผูดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะจํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย  
(๖) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของสถาบัน  ซึ่งมิใช 

ผูดํารงตําแหนงตาม  (๔)  และ  (๕) 
(๗) กรรมการสภาสถาบันจํานวนหน่ึงคน  ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัติงานในสถาบัน  ซึ่งมิใช

ผูดํารงตําแหนงตาม  (๔)  (๕)  และ  (๖)  
(๘) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  
ใหสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใชกรรมการ 

สภาสถาบันเปนเลขานุการสภาสถาบัน  และใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูชวยเลขานุการ 
ใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได

หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน 
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คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตาม  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๘ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
และ  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งหรือ  
อาจไดรับเลือกใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงในประเภทเดียวกันเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภาสถาบันและกรรมการ 
สภาสถาบันตามมาตรา  ๑๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการ 

สภาสถาบันในประเภทนั้น 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) สภาสถาบันมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

เทาที่มีอยู 
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิได

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งหรือยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการ 
สภาสถาบันแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาสถาบันประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงกอนครบวาระและ 
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งหรือไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูนั้น  
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา
เกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิได 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  หรือ 
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ยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึง่กรรมการสภาสถาบันอืน่ขึน้ใหม  ใหนายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบนั
ผูทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการสภาสถาบันอื่นซึ่งพนจากตําแหนง  ปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  หรือ 
ไดมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหมแลว 

มาตรา ๑๙ สภาสถาบันมีหนาที่และอํานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  หนาที่และ
อํานาจเชนวานี้  ใหรวมถึง 

(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของสถาบัน  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  
(๒) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของสถาบันเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของ

สถาบัน  และอาจมอบหมายใหสวนราชการใดในสถาบันเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ  และประกาศ  
สําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ  ไปก็ได 

(๓) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(๔) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและอธิการบดี 
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง

และวรรคสอง  รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว 
(๗) อนุมัติใหปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  รวมทั้งการอนุมัติ 

ใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
(๘) อนุมัติการรับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบ  

ตามมาตรา  ๑๒ 
(๙) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือการดําเนินการวิจัยและยกเลิกการจัดการศึกษาหรือ 

การดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๓ 
(๑๐) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งและพิจารณาถอดถอน 

นายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ  
หรือพิจารณาใหอธิการบดีพนจากตําแหนง 
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๙

(๑๑) แตงตั้งและถอดถอนรองอธกิารบด ี คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  

(๑๓) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน 
(๑๔) ออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน  การเงินและทรัพยสินของสถาบัน  

และการจัดหารายไดและผลประโยชนของสถาบัน 
(๑๕) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(๑๖) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพ่ือพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในหนาที่และอํานาจ
ของสภาสถาบัน 

(๑๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ  
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติการอยางหนึง่อยางใดอันอยูในหนาที่และอํานาจของสภาสถาบันได 

(๑๘) สงเสริม  สนับสนุน  และแสวงหาวิธีการ  เพื่อพัฒนาความกาวหนาของสถาบัน 
(๑๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๐ การประชุมสภาสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๑ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย  อธิการบด ี เปนประธานสภาวิชาการ  รองอธกิารบดี

ซึ่งรับผิดชอบงานดานวิชาการ  และผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันซึ่ งสภาสถาบันแตงตั้ง  
เปนกรรมการสภาวิชาการ 

จํานวน  คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ  ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันตอสภาสถาบัน 
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการตอสภาสถาบัน 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒
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๑๐

(๓) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา  การเปดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  
การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอสภาสถาบัน 

(๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา  ๑๒  และการจัดการศึกษาหรือการดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๓  ตอสภาสถาบัน 

(๕) พิจารณาใหความเหน็เกี่ยวกับการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการตามมาตรา  ๑๐  
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาวตอสภาสถาบัน 

(๖) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใด ๆ  
อันอยูในหนาที่และอํานาจของสภาวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ใหมีสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  ซึ่งเปนคณาจารยประจําของสถาบัน  

และตองไมเปนผูซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบัน 
(๒) รองประธานสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  คนที่หนึ่ง  ซึ่งเปนคณาจารย

ประจําของสถาบัน  และตองไมเปนผูซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบัน 
(๓) รองประธานสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  คนที่สอง  ซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน 

ในสถาบัน  และตองไมเปนคณาจารยประจําของสถาบันหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบัน 
(๔) กรรมการสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัติงานในสถาบัน  
จํานวน  คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  

และการพนจากตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  รองประธานสภาคณาจารย
และผูปฏิบัติงานในสถาบัน  และกรรมการสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  ตลอดจนการประชุม
ของสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบันมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของสถาบันและการพัฒนาสถาบันตอสภาสถาบัน

หรืออธิการบดี  

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒
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๑๑

(๒) จัดทําจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบันเพ่ือเสนอสภาสถาบัน   และดูแลใหมี 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 

(๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในสถาบันในการปฏิบัติหนาที่ 
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบัน  และใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๖ อธิการบดีน้ัน  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภาสถาบันจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๗ 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหม

อีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๗ 
(๔) สภาสถาบันมีมติใหพนจากตําแหนง  เนื่องจากไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่

ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด 
(๕) สภาสถาบันมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

เทาที่มีอยู 
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  เพราะเหตุมีมลทินหรือ

มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
(๘) เปนบุคคลลมละลาย 
(๙) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒
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๑๒

รองอธิการบดีนั้น  ใหสภาสถาบันแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติและ  
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๗ 

ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติและ  
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๘ 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๒๗ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลว 
ไมนอยกวาสี่ป  หรือมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบัน
รับรองมาแลวไมนอยกวาสี่ป   หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันไมนอยกวาสามป  หรือ 
มีประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบัน
รับรองมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
ที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาหาป หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันไมนอยกวาสี่ป  
หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๘ ผูชวยอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทา
จากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป หรือมีประสบการณดานการบริหารใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกว าสามป  หรือมีประสบการณ 
ดานการบริหารอื่นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒
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๑๓

มาตรา ๒๙ อธิการบดีเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง  และโดยเฉพาะใหมีหนาที่ 
และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับของ 
ทางราชการและของสถาบัน  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๒) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการและของสถาบัน 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบัน 

(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ผูอํานวยการวิทยาลัย  หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  และอาจารยพิเศษ  

(๕) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินการและกิจการของสถาบันเพ่ือเสนอตอ  
สภาสถาบัน 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบยีบ  ขอบังคับ  และประกาศของสถาบนั  และตามที่สภาสถาบนั
มอบหมาย 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได   ใหรองอธิการบดี 
ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรอ งอธิการบดี 
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา  ๒๗  เปนผูรักษาราชการแทน  แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๑ ในคณะใหมีคณบดีคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 
ของคณะ  และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได  

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๔

คณบดีนั้น  ใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๒  
วรรคหนึ่งและวรรคสาม  ซึ่งไดรับการสรรหาตามขอบังคับของสถาบัน 

รองคณบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๒  
วรรคสองและวรรคสาม  โดยคําแนะนําของคณบดี 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนง
เกินสองวาระติดตอกันมิได  และใหนําความในมาตรา  ๒๖  วรรคสี่  มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนง 
กอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๒ คณบดีตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึง่ชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบนั

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
ที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมน อยกวาสี ่ป  หรือมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสี่ป  

รองคณบดีตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึ กษาอื่น 
ที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป  หรือมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติอื่น  
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๓ ในคณะใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย  คณบดี  เปนประธาน
กรรมการ  และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 

จํานวน  คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  
และการพนจากตําแหนงของกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ  
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการประจําคณะมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนพัฒนาของคณะ  ใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๕

(๒) ออกระเบียบและขอบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวของกับคณะ ทั้งนี้  โดยไมขัดตอ
ระเบียบและขอบังคับของสถาบัน  รวมทั้งออกระเบียบและขอบังคับอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

(๓) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเสนอตอ 
สภาวิชาการเพ่ือเสนอสภาสถาบัน 

(๔) จัดการวัดผล  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๕) สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(๖) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ  ของคณะ 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในหนาที่และอํานาจของ

คณะกรรมการประจําคณะ 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบัน  สภาวิชาการ  หรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการแบงเปนวิทยาลัย  ภาควิชา  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาภาควชิาในคณะ  ใหมีผูอํานวยการวิทยาลัย  หัวหนาภาควชิา  หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคบับัญชาและรบัผิดชอบงานของวิทยาลัย  ภาควิชา  
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  

ผูอํานวยการวิทยาลัย  หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําซึ่งไดรับการสรรหาตามขอบังคับของสถาบัน  
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูอํานวยการวิทยาลัย  หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนราชการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี  

คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
วิทยาลัย  หัวหนาภาควิชา  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสถาบัน  

มาตรา ๓๖ ในสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหมี
ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสวนราชการนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนราชการตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  
เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๖

ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหสภาสถาบัน
แตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาตามขอบังคับของสถาบัน  

คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ  
หัวหนาสวนราชการ  และรองหัวหนาสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๗ ในสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจมี
คณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง  

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  หนาที่และ
อํานาจ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการ   ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจําสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๘ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  
หัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จะดํารงตําแหนง
ดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงก็ได  แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๙ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีหนาที่และอํานาจ
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตนิี้  การรักษาราชการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ราชการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในสถาบัน   
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน  

ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งให 
ผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีหนาที่และอํานาจอยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการ  
หรือมีหนาที่และอํานาจเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย 

หมวด  ๓ 
การประกนัคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๐ ใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒
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๑๗

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๔๑ ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินสวนราชการของสถาบันตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๔๒ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอน  และ

การวัดผลตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภาสถาบันกําหนด  แลวรายงาน
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

มาตรา ๔๓ ใหสภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๔ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

หมวด  ๔ 
การบริหารงานบคุคลและตาํแหนงทางวชิาการ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพ่ือประโยชนและความสอดคลองในการบริหารงานบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน 
ในสถาบันซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอน  การวิจัย  บริหารการศึกษา  ใหบริการหรือปฏิบัติงาน 
เกี่ยวเนื่องกับการทําหนาที่ดังกลาว  ใหสภาสถาบันมีหนาท่ีและอํานาจในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และใหมีหนาที่และอํานาจ
เชนเดียวกับคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวนแตพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว
เปนอยางอื่น 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบญัญตันิี้  
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๖ คณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 

้หนา   ๕๖
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๑๘

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนํา

ของสภาสถาบันจากผูซึ่งมิไดเปนผูปฏิบัติงานในสถาบัน 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ   ใหเปนไป 

ตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๔๘ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษและพนจาก

ตําแหนงคณาจารยประจําไปโดยไมมีความผิด  สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไป 
ตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๙ สภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผูปฏิบัติงาน 
ในสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของสถาบันเปน
อาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๐ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิใช
ตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  แลวแตกรณี  เปนคํานําหนานามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได
ตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังตอไปนี้ 
ศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ศ. (พิเศษ)  

้หนา   ๕๗
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๑๙

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ  ศ. (เกียรติคุณ)  
รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  รศ.  
รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ. (พิเศษ)  
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ  ผศ.  
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ. (พิเศษ) 

หมวด  ๕ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๕๑ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ ด.  
ปริญญาโท  เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ ม.  
ปริญญาตรี  เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ.  
มาตรา ๕๒ สถาบันมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในสถาบัน  สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมหรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร   

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๓ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได 
มาตรา ๕๔ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ  และอนุปริญญาได  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทแลว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง 

ที่ไดรับปริญญาตรีแลว 
(๓) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับ

ปริญญาตรี 

้หนา   ๕๘
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๒๐

(๔) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา  หรือผูสําเร็จการฝกอบรม  
มาตรา ๕๕ สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิ

สมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจําผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในสถาบัน  
นายกสภาสถาบัน  หรือกรรมการสภาสถาบัน  ในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ใหเปนไปตามขอบังคับ  
ของสถาบัน 

มาตรา ๕๖ สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปน เครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  และอาจกําหนด 
ใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน  ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน  ครุยประจํา
ตําแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตาํแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไขอยางใด  
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๗ สถาบันอาจกําหนดใหมีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือ 
สวนราชการของสถาบันได  โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพ่ือการคา  หรือเพ่ือการใด ๆ  ที่มิใช
เพื่อประโยชนของสถาบันหรือสวนราชการของสถาบัน  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน 

มาตรา ๕๘ สถาบันอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาได  โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๙ ผู ใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  หรือครุยประจําตําแหนง  หรือตรา  
เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการของสถาบัน  หรือเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  
หรือเครื่องแตงกายของนกัศกึษาของสถาบัน  หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดงักลาว  โดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือ

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๒๑ 

แสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหนงใดในสถาบัน  
หรือเปนนักศึกษาของสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือ
มีวิทยฐานะหรือมีตําแหนงเชนนั้น  หรือเปนนักศึกษาของสถาบัน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๖๐ ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการ
ของสถาบันไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบนัหรอืสวนราชการของสถาบันปลอม  หรือ
ซึ่งทําเลียนแบบ  

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนราชการ
ของสถาบันที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบัน 

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   
แตกระทงเดียว  

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๖๑ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ขาราชการ  พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลูกจางของสวนราชการ  ลูกจาง อัตรากําลัง  งบประมาณ  และรายได  
ในสวนของสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยทายพระราชบัญญัติ   มาเปนของสถาบัน
พระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยตองดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๒ ใหขาราชการท่ีโอนมาตามมาตรา  ๖๑  ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
หรือดํารงตําแหนงดานการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

้หนา   ๖๐
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๒๒

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  โดยในระยะเร่ิมแรก ใหขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน  ตลอดจน
ไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป  จนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาด วยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๖๓ ใหพนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจางที่โอนมา 
ตามมาตรา  ๖๑  ซึ่งดํารงตําแหนงดานการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ยังคงดํารงตําแหนงดานการสอน  และรับเงินเดือน  ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชน 
เชนเดิมตอไป  จนกวาจะสิ้นสุดสัญญาจางหรือลาออก  

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยพนักงานราชการและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแตกรณี  และในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามระเบียบดังกลาว  ใหดําเนินการ
ตามมติของสภาสถาบัน 

มาตรา ๖๔ ใหขาราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลูกจางของ
สวนราชการ  และลูกจาง  ซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๖๑  แตมิไดดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๖๒  ยังคงเปน
ขาราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางของสวนราชการ  หรือลูกจาง  
แลวแตกรณี  ในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้  

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแตกรณี  และใหบรรดาหนาที่และอํานาจของ  ก.พ.  อ.ก.พ.  กระทรวง   
หรือ  อ.ก.พ.  กรม  เปนหนาที่และอํานาจของสภาสถาบัน  และใหบรรดาหนาที่และอํานาจของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว  เปนหนาที่และอํานาจของอธิการบดี 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตามวรรคสอง  ใหดําเนินการ
ตามมติของสภาสถาบัน 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๒๓

มาตรา ๖๕ ในระยะเริ่มแรก  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนกดําเนินการ
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  สภาสถาบันอาจขอใหรัฐมนตรีอนุมัติใหขาราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมาชวยปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเปนการชั่วคราว  เปนระยะเวลาไมเกินสองป  
โดยใหไดรับเงินเดือนตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนทางสังกัดเดิม  และใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการของกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๖๖ ในระยะเริ่มแรก  ใหสภาสถาบัน  ประกอบดวย  
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนนายกสภาสถาบัน  
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  เปนอุปนายก

สภาสถาบัน 
(๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนสํานักงาน  ก.พ.  ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทน

สํานักงาน  ก.พ.ร.  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผู อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตรา  ๖๙  
เปนกรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการวทิยาลัยตามมาตรา  ๕  จํานวนสิบคน  ซึ่งนายกสภาสถาบันแตงตั้ง  เปนกรรมการ 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน  จํานวนหาคน  ซึ่งนายกสภาสถาบันแตงตั้ง  เปนกรรมการ  
ใหผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตรา  ๖๙  แตงตั้งขาราชการของสถาบัน 

พระบรมราชชนกคนหนึ่ง  เปนกรรมการและเลขานุการ  และแตงตั้งขาราชการของสถาบันพระบรมราชชนก
จํานวนสองคน  เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหสภาสถาบันตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง
นายกสภาสถาบัน  อธิการบดี  และกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  และไดมีการเลือกกรรมการ  
สภาสถาบันตามพระราชบัญญัตนิี ้ ซึ่งตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๑  ใหสภาวิชาการประกอบดวย
ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตรา  ๖๙  เปนประธานสภาวิชาการ  และผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันจํานวนไมเกินแปดคน  ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งเปนกรรมการ  

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๒๔

มาตรา ๖๘ ใหสภาสถาบันมีหนาที่และอํานาจกําหนดระดับตําแหนงทางวิชาการ  และ 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งการบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือ
พนักงานราชการที่ดํารงตําแหนงดานการสอนในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยทายพระราชบัญญัติ  ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัติน้ี  โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม  

ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในดานการเรียนการสอนของขาราชการหรือพนักงานราชการ  
ที่ดํารงตําแหนงดานการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอเนื่องเปนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  เพ่ือประโยชนในการขอแตงตั้ง  
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการเปลี่ยนตําแหนง  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบัน
กําหนด 

มาตรา ๖๙ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รักษาการในตําแหนงอธิการบดี  จนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยของวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยทายพระราชบัญญัติ  
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยจนกวาจะมีการแตงตั้ง  
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ ในระหวางท่ียังไมมีพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ ขอบังคับ  และ
ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคบั  
ประกาศ  และคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามที่กําหนดในบทเฉพาะกาลนี้  ใหรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒
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๒๕

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ถายังมิไดมีพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  
ขอบังคับ  หรือประกาศในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได  ใหสภาสถาบัน  
มีมติกําหนดการดําเนินการในเรื่องนั้นเพ่ือใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๖๔
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๒๖ พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



๒๗พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งสถาบัน
พัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขขึ้นตั้งแตป  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ใหมีหนาที่หลักดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ดานสาธารณสุข  ประกอบดวยวิทยาลัยการสาธารณสุข  วิทยาลัยพยาบาล  และโรงเรียนตาง ๆ  ในกระทรวง
สาธารณสุข  ตอมาวิทยาลัยการสาธารณสุขไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธย  
มาเปนชื่อของวิทยาลัยวา  “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร”  และวิทยาลัยพยาบาลไดรับพระราชทานชื่อวา  
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี”  สวนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขไดรับพระราชทานชื่อวา  
“วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข  กาญจนาภิเษก”  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนากําลังคน
ดานสาธารณสุขเปน  “สถาบันพระบรมราชชนก”  ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ  ที ่ รล  ๐๐๐๓/๑๒๘๑๙  
ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๓๗  โดยมีฐานะเปนสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  
แตเนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกประสงคจะมีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาและการบริหารกิจการ
ดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้น  เพ่ือใหสถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาเฉพาะทางที่มีความคลองตัว   มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
สภาสถาบันพระบรมราชชนกไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สมควรกําหนดสถานภาพของสถาบันพระบรมราชชนกใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข  ใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ  ทํา การสอน   
ทําการวิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้   

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

๒๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒


