ร่าง
พระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. ....
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..................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก
.............................................................................................................................
..................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพระบรมราชชนก
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันพระบรมราชชนก
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก
“สภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า สภาคณาจารย์และ
ผู้ปฎิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน มีหน้าที่หลักในการ
ผลิ ตบั ณ ฑิ ตการจัดการเรีย นการสอนตามหลักสู ตรสาขาวิช า การวิจัย การให้ บริการวิช าการ
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๒

“สานัก ” หมายความว่า หน่ว ยงานที่มีห น้าที่ห ลัก ในการสนับ สนุนวิช าการ
ของหน่ วยงานในสถาบั น การบริห ารจัดการ และให้ บริการวิช าการและวิชาชีพ แก่ห น่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ประชาชนทั่วไป และบริการ
ข้อมูลข่าวสารวิชาการ
“วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในบางสาขาวิชา
ที่มีลกั ษณะเฉพาะทาง การวิจัย การให้บริการทางวิชาการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
และลูกจ้างของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๕ ให้ วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศรจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จั ง หวั ด เพชรบุ รี วิ ท ยาลั ย พยาบาลพระปกเกล้ า จั น ทบุ รี วิ ท ยาลั ย พยาบาลศรี ม หาสารคาม
และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลสาหรับ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัย บริหาร
การศึก ษา ให้บ ริก าร หรือ ปฏิบ ัต ิง านเกี ่ย วเนื ่อ งกับ การท าหน้า ที ่ด ัง กล่า ว ให้ส ภาสถาบัน
มีห น้า ที่แ ละอานาจในการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถาบั น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้ า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และมีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

๓
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๘ สถาบั น เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทางที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน ทาการวิจัย ทาการฝึกอบรม และให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นสาคัญ
มาตรา ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐาน
แห่งรัฐ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒ นาสุขภาพ
แห่ง ชาติ และแผนความร่ วมมื อระหว่างสถาบั นกั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยที่ มี ความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง
(๒) ทาการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และ
นาความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(๓) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุ ข และ
สหเวชศาสตร์ ให้ มีมาตรฐานและคุณ ภาพทางวิช าการให้ เป็นที่ ยอมรับในระดับ ประเทศและ
นานาชาติ
(๔) ให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค
(๕) บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาวิชาชีพ
(๖) ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารีต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
สิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ
(๗) ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สหเวชศาสตร์ และ
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
มาตรา ๑๐ สถาบัน จะยุติห รือ ชะลอการศึก ษาในระดับ ไม่สูง กว่าปริญ ญา
ตรีของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่าง ๆ แก่สถาบันมิได้
การส่งเสริมให้ มีทุนการศึกษาแก่นักศึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่านั กศึกษาผู้ ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่ างแท้จริง ให้ เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบั น
กาหนด

๔
มาตรา ๑๑ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) คณะ
(๓) สานัก
สถาบั น อาจให้ มี ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ เป็นส่วนราชการของสถาบันอีกได้
ส านั กงานอธิการบดี อาจแบ่ งส่ วนราชการเป็ นกอง หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
คณะ อาจแบ่ งส่ ว นราชการเป็ น ส านั ก งานคณบดี ภาควิ ช า วิ ท ยาลั ย หรื อ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือวิทยาลัย
ส านั กหรื อ ส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าคณะ อาจแบ่ ง
ส่วนราชการเป็นสานักงานผูอ้ านวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการ ภาควิชา วิทยาลัย กอง หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา วิทยาลัย หรือกอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
มาตรา ๑๒ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๑
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการ ภาควิชา วิทยาลัย
กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา วิทยาลัย หรือกอง ให้ทาเป็น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
การแบ่ งส่ ว นราชการเป็ น งานหรื อส่ ว นราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่างาน ให้ทาเป็นประกาศสถาบัน
มาตรา ๑๓ ภายใต้วัตถุประสงค์ต ามมาตรา ๘ สถาบันอาจรับสถานศึกษา
ชั ้น สูง หรื อ สถาบั น อื่ น เข้ า สมทบในสถาบั น ได้ และมี อ านาจให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่ งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๔ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือ
ดาเนิน การวิจัย ร่ว มกับ สถานศึก ษาชั้น สูง หรือ สถาบัน อื่น ในประเทศหรือ ต่า งประเทศหรือ
ขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา
หรื อ ประกาศนี ย บั ต รชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดร่ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู งหรือ สถาบั น อื่ น นั้ น แก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาได้

๕
การจั ดการศึ กษาหรือ การยกเลิ กการจัด การศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ ท าเป็ น
ประกาศสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมการจัดการศึ กษาหรือดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้ นสู งหรือ
สถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๕ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุที่สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) เงิน อุด หนุ น จากราชการส่ ว นท้ องถิ่น หรือ เงิน อุ ดหนุ นอื่ น ที่ ส ถาบั น ได้ รับ
เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการของสถาบัน
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรั กษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบันทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
บรรดารายได้ แ ละผลประโยชน์ ข องสถาบั น รวมทั้ งผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จาก
ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาจากการให้ ซื้อด้วยเงินรายได้ของ
สถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบัน
มาตรา ๑๗ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันต้องจัดการเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา ๘
เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ส ถาบั น ต้ อ งจั ด การตามเงื่ อ นไขที่ ผู้ อุ ทิ ศ
กาหนดไว้และต้องเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่ าว สถาบั น ต้องได้รั บ ความยิน ยอมเป็น หนังสื อจากผู้ อุทิ ศหรือทายาท หากไม่ มี
ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน

๖
หมวด ๒
การดาเนินการ
มาตรา ๑๘ ให้สถาบันมีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) กรรมการสภาสถาบั น โดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงานในสถาบัน
(๔) กรรมการสภาสถาบั น จ านวนหกคน ซึ่ ง เลื อ กจ ากผู้ ด ารงต าแหน่ ง
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
(๕) กรรมการสภาสถาบันจานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของ
สถาบันซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๔)
(๖) กรรมการสภาสถาบันจานวนหนึ่งคน ซึ่งเลื อกจากผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
ซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๔) และ (๕)
(๗) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันเป็น
เลขานุการสภาสถาบัน โดยคาแนะนาของอธิการบดี และให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบัน
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธี การได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๙ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๘ (๔)
(๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามวรรคหนึ่ ง นายกสภาสถาบั น
และกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณ สมบั ติของการเป็ นนายกสภาสถาบั นหรือกรรมการสภาสถาบั น
ในประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๗
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใดและยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบั น หรื อกรรมการสภาสถาบัน พ้ นจากตาแหน่ งก่อ น
ครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารง
ตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่น ายกสภาสถาบัน หรือ กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณ วุฒิ หรือยังมิได้ดาเนิน การให้ ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้ นายกสภา
สถาบั น กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภาสถาบันอื่น ซึ่งพ้ นจากตาแหน่ ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
อื่นขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันมีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน
หน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของสถาบัน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ของสถาบัน
(๒) ออกระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และประกาศของสถาบั น เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ปฏิ บั ติ งานของสถาบั น และอาจมอบหมายให้ ส่ ว นราชการใดในสถาบั น เป็ น ผู้ อ อกระเบี ย บ
ข้อบังคับ และประกาศ สาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ตรการศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(๔) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันและอธิการบดี
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๑
วรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗ ) อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต รชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใด
ในระดับอุดมศึกษาทั้งของสถาบันและที่สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
รวมทั้งการอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๘) อนุมัติการรับ สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบและการยกเลิ ก
การสมทบ
(๙) อนุ มัติการจัดการศึกษาและยกเลิ กการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๑๐) พิ จารณาด าเนิ นการเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งและพิ จารณา
ถอดถอนนายกสภาสถาบั น กรรรมการสภาสถาบั นผู้ ทรงคุ ณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ

๘
(๑๑) แต่ งตั้ งและถอดถอนรองอธิก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก หรื อ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๑๒) แต่ง ตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย์เ กีย รติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
(๑๔) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สิน
ของสถาบัน และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน
(๑๕) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภาสถาบัน
กาหนด
(๑๖) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในหน้าที่และอานาจของสภาสถาบัน
(๑๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอานาจของ
สภาสถาบันได้
(๑๘) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๑ การประชุมสภาสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๒ ให้ มี ส ภาวิ ช าการ ประกอบด้ ว ย อธิก ารบดี เป็ น ประธานสภา
วิชาการ รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ เป็นกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุม
สภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๓ สภาวิชาการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาทางวิช าการของสถาบั น
ต่อสภาสถาบัน
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
(๓) พิ จ ารณาให้ ความเห็ นเกี่ยวกับหลั กสู ตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้ ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภาสถาบัน
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๔ ต่อสภาสถาบัน

๙
(๕) พิ จ ารณาให้ ความเห็ นเกี่ยวกับ การจัดตั้ ง การรวม และการยุบ เลิ กคณะ
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการ
ของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภาสถาบัน
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
เพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอานาจของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงานในสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงานในสถาบัน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจา
ในสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารในสถาบัน
(๒) รองประธานสภาคณาจารย์ และผู้ ปฎิ บั ติ งานในสถาบั น คนที่ หนึ่ ง ซึ่ งเป็ น
คณาจารย์ประจาในสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารในสถาบัน
(๓) รองประธานสภาคณาจารย์ และผู้ ปฎิ บั ติ งานในสถาบั น คนที่ สอง ซึ่ งเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้เป็นคณาจารย์ประจาในสถาบัน
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละผู้ ป ฎิ บั ติ ง านในสถาบั น ซึ่ ง เลื อ กจาก
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารง
ต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ งของประธานสภาคณาจารย์ แ ละผู้ ป ฎิ บั ติ งานในสถาบั น
รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และกรรมการสภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงาน
ในสถาบั น ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงานในสถาบัน ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ สภาคณาจารย์และผู้ปฎิบัติงานในสถาบัน มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของสถาบันและการพัฒนาสถาบัน
ต่ออธิการบดีหรือสภาสถาบัน
(๒) จัดทาจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเพื่อเสนอสภาสถาบัน และ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๓) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั กยภาพผู้ ป ฏิ บัติ งานในสถาบั น ในการปฏิ บั ติห น้ าที่
ตามจรรยาบรรณ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ให้ มี อธิการบดีค นหนึ่ งเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาสู งสุ ดและรับ ผิ ด ชอบ
การบริหารงานของสถาบัน และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ต ามจ านวนที่ ส ภาสถาบั น ก าหนด เพื่ อ ท าหน้ าที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามที่
อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๗ อธิ ก ารบดี นั้ น จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง โดย
คาแนะนาของสภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

๑๐
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่ องจากไม่ผ่านการประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกาหนด
(๕) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุ
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
รองอธิ ก ารบดี นั้ น ให้ ส ภาสถาบั น แต่ งตั้ งโดยค าแนะน าของอธิ ก ารบดี จ าก
ผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘
ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙
เมื่ออธิการบดีพ้น จากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก
ตาแหน่งด้วย
มาตรา ๒๘ อธิการบดี และรองอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ส าเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ ากว่ าชั้ นปริ ญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่ าจากสถาบั นหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่ สภาสถาบั นรั บรองมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ าสี่ ปี หรือมี ประสบการณ์ ด้ านการบริ หารในสถาบั นหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภา
สถาบั นไม่ น้ อยกว่าสามปี หรื อมี ประสบการณ์ ด้ านการบริหารอื่นตามหลั กเกณฑ์ และระยะเวลา
ที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
(๒) สาเร็จการศึกษาระดั บปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภา
สถาบันไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ มีป ระสบการณ์ด้านการบริห ารอื่นตามหลักเกณฑ์แ ละระยะเวลา
ที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดี และรองอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติอื่น
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์

๑๑
ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของ
สถาบัน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๐ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะ
ให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการและของสถาบัน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) บริ หารงานบุ คคล การเงิน การพั สดุ สถานที่ และทรัพย์สิ นอื่นของสถาบั น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถาบัน
(๓) จัดทาแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
ส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ
(๕) จั ด ท ารายงานประจ าปี เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การและกิ จการของสถาบั น
เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน และตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ งอธิ การบดี ไม่ อาจปฏิ บั ติ ราชการได้ ให้
รองอธิการบดีซึ่ง อธิก ารบดีม อบหมายเป็น ผู้รัก ษาราชการแทน ถ้า อธิก ารบดีมิได้ม อบหมาย
ให้ ร องอธิการบดี ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกาหนดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามวรรคหนึ่ ง หรือมีแต่ไ ม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ส ภาสถาบันแต่งตั้งผู้ มีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๒ ในคณะให้ มี ค ณบดี ค นหนึ่ งเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบ
การบริหารงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่ สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณ บดีนั ้น ให้ส ภาสถาบัน แต่ง ตั ้ง จากผู ้ม ีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณ ะ
ต้องห้ ามตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน
รองคณบดี ให้ อ ธิการบดี แต่ งตั้ งจากผู้ มีคุ ณ สมบั ติ และไม่ มีลั กษณะต้อ งห้ าม
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสองและวรรคสาม โดยคาแนะนาของคณบดี
คณบดีมีว าระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับ แต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้นาความในมาตรา ๒๗ วรรคสี่ มาใช้บังคับ
แก่การพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย

๑๒
มาตรา ๓๓ คณบดี ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาชั้ น หนึ่ งชั้ น ใดหรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรั บรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
รองคณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้นใดหรือเทียบเท่ าจาก
สถาบั น หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ส ภาสถาบั น รั บ รอง และได้ ท าการสอนในสถาบั น หรื อ
สถาบั น อุดมศึกษาอื่น ที่ส ภาสถาบั นรับรองมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ ด้าน
การบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุ ณสมบั ติ ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง คณบดี และรองคณบดี ต้ องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๔ ในคณะ ให้ มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย คณบดี
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารง
ต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ งของกรรมการอื่ นตามวรรคหนึ่ ง ตลอดจนการประชุ มของ
คณะกรรมการประจาคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประจาคณะมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
(๒) ออกระเบี ยบและข้อบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ คณะ
ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
(๓) พิจารณากาหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะ
เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) ส่ งเสริ มงานวิจัย งานบริการวิช าการแก่สั งคม และงานทะนุ บารุงศิล ปะ
และวัฒนธรรม
(๖) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการประจาคณะ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่มีการแบ่งภาควิชา วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่ างอื่นที่มี ฐานะเที ย บเท่ าภาควิช าหรือวิทยาลั ยในคณะ ให้ มีหั ว หน้ าภาควิช า ผู้ อานวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับ ผิดชอบงานของภาควิชา วิทยาลัย หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชา ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือวิทยาลัย ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาซึ่งได้รับการ

๑๓
สรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน และให้อธิการบดีมีอานาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชา ผู้อานวยการ
วิ ท ยาลั ย หรื อหั วหน้ าส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าภาควิ ชาหรื อวิ ทยาลั ย
โดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของหัวหน้าภาควิชา ผู้อานวยการวิทยาลั ย และหั วหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๗ ในสานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ให้ มี ผู้ อ านวยการ หรื อหั วหน้ าส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าคณะ
เป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาและรั บผิ ดชอบงานของส่ วนราชการนั้ น และจะให้ มี รองหั วหน้ าส่ วนราชการ
ตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได้
ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๘ ในสานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะอาจมีคณะกรรมการประจาส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธี การได้มา
หน้ าที่และอานาจ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจาส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
รองคณบดี หั วหน้ าและรองหั วหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะดารง
ตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง จะรักษาราชการแทนตาแหน่งอื่นอีกหนึ่ง
ตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๐ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่
และอานาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
นอกจากที่บั ญญั ติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาราชการแทน การมอบ
อานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดารง
ตาแหน่ งใดเป็น กรรมการหรือให้มีห น้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้ รักษาราชการแทนทาหน้าที่
กรรมการ หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย

๑๔
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๔๒ ให้ ส ถาบั น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ส่ ว นราชการของสถาบั น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๓ ให้ สภาวิชาการจัดให้ มีการประเมินหลั กสู ตรการศึ กษา การเรียน
การสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบัน
กาหนด แล้วรายงานสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มาตรา ๔๔ ให้ ส ภาสถาบั น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
อธิการบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๕ ให้ อธิการบดีจัดให้ มีการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของหั วหน้ า
ส่ ว นราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ตามหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ ก าหนด
ในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
ตาแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๔๖ คณาจารย์ประจาในสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์ นั้ น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งโดยค าแนะน าของสภา
สถาบัน คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารย์พิ เศษนั้ น จะทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง
โดยคาแนะนาของสภาสถาบันจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๘ ศาสตราจารย์ ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญ
เป็นพิเศษและพ้นจากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่ งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

๑๕
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๙ สภาสถาบั นอาจแต่ งตั้ งผู้ ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมและมิ ได้ เป็ น
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยคาแนะนา
ของอธิการบดี
อธิการบดี อาจแต่ งตั้ งผู้ มีคุ ณ สมบั ติเหมาะสมและมิ ได้เป็ นคณาจารย์ ป ระจ า
ของสถาบันเป็นอาจารย์พิเศษโดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจาร ย์ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
แล้วแต่กรณี เป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ 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)
หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๑ ปริญญา มีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๕๒ สถาบั นมี อานาจให้ ปริญ ญา อนุ ป ริญ ญา หรือ ประกาศนี ยบั ต ร
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
การก าหนดให้ สาขาวิชาใดมี ปริญญาชั้ นใด และจะใช้ อั กษรย่ อส าหรับปริญญา
นั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

๑๖
มาตรา ๕๓ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๕๔ สภาสถาบั น อาจออกข้ อ บั งคั บ ให้ มี ป ระกาศนี ย บั ต รชั้ น ต่ าง ๆ
และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ออกให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว
(๓) อนุ ป ริ ญ ญา ออกให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รในสาขาวิ ช าใด
สาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา และตามหลักสูตร
ที่ต่ากว่าอนุปริญญา
มาตรา ๕๕ สถาบั นมี อ านาจให้ ปริ ญ ญากิ ตติ มศั กดิ์ แก่ บุ คคลซึ่ งสภาสถาบั น
เห็ น ว่ าทรงคุ ณ วุ ฒิ ส มควรแก่ ป ริ ญ ญานั้ น ๆ แต่ จะให้ ป ริ ญ ญาดั งกล่ าวแก่ ค ณาจารย์ ป ระจ า
ผู้ ดารงตาแหน่ งต่าง ๆ ในสถาบั น นายกสภาสถาบั น หรือกรรมการสภาสถาบัน ในขณะที่ ดารง
ตาแหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๖ สถาบั น อาจก าหนดให้ มี ค รุ ย วิ ท ยฐานะหรื อ เข็ ม วิ ท ยฐานะ
เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้น ใด และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งกรรมการ
สภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ของสถาบันได้
การก าหนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส่ ว นประกอบของครุย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ สถาบั น อาจก าหนดให้ มี ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์
ของสถาบั น หรื อ ส่ ว นราชการของสถาบั น ได้ โดยท าเป็ น ข้ อ บั ง คั บ ของสถาบั น และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ ตรา เครื่ องหมาย หรือสั ญ ลั ก ษณ์ ตามวรรคหนึ่ งเพื่ อการค้ า หรือเพื่ อ
การใด ๆ ที่ มิ ใช่ เพื่ อ ประโยชน์ ข องสถาบั น หรื อ ส่ ว นราชการของสถาบั น ต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าต
เป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๕๘ สถาบันอาจกาหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย
ของนักศึกษาได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๗
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๙ ผู้ ใ ดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของสถาบัน หรือสิ่ งใดที่เลี ยนแบบ
สิ่ งดั งกล่ าว โดยไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ห รื อ แสดงด้ ว ยประการใด ๆ ว่ า ตนมี ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา
ประกาศนี ยบัตร หรือมีตาแหน่งใดในสถาบัน หรือเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยที่ ตนไม่มีสิทธิ
ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่น เชื่อ ว่า ตนมีสิท ธิที่จ ะใช้ห รือ มีวิท ยฐานะหรือ มีตาแหน่ง เช่น นั้น
หรือเป็น นักศึกษาของสถาบัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน
หรือส่วนราชการของสถาบันไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน
ปลอม หรือซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้ หรื อ ท าให้ ป รากฏซึ่ งตรา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น
หรือส่วนราชการของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม
(๒) แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้

๑๘
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง อัตรากาลัง งบประมาณ และรายได้ของ
สถาบั น พระบรมราชชนก ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เว้น แต่ วิท ยาลั ย นั ก บริห าร
สาธารณสุข และแก้วกัลยาสิกขาลัย ไปเป็นของสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัติ นี้
ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๒ ให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
และลูกจ้างของส่วนราชการของสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งโอนไปตามมาตรา ๖๑ โดยในระยะ
เริ่มแรกให้ข้าราชการและพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารสุข ลูกจ้างของส่วนราชการ
ดังกล่ าวยั งคงดารงตาแหน่ งและรั บเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิ ทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่า
จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๓ การกาหนดระดับตาแหน่งทางวิชาการ และการให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการใน
สถาบันพระบรมราชชนก ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาใช้ บั งคั บ โดยอนุ โ ลมตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๕๓ (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตาแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันกาหนด
มาตรา ๖๔ ในระยะเริ่มแรกให้สภาสถาบันประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นนายกสภาสถาบัน
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอุปนายกสภาสถาบัน
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงาน ก.พ. ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้ แ ทนส านั ก งาน ก.พ.ร. ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู้ แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นกรรมการ
(๔) หั ว หน้ าส่ ว นราชการตามมาตรา ๕ จานวนสิ บ คน ซึ่งนายกสภาสถาบั น
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จ ากภายนอกสถาบั น จ านวนห้ าคน ซึ่ งนายกสภาสถาบั น
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ อ านวยการสถาบั น พระบรมราชชนก แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของสถาบั น
พระบรมราชชนกคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
ให้ ส ภาสถาบั น ตามวรรคหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไปจนกว่ า จะได้ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มี

๑๙
การเลือกกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๕ ในระหว่างที่ ยั งไม่ มี ส ภาวิช าการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ส ภา
สถาบันตามมาตรา ๖๔ ปฏิบัติหน้าที่สภาวิชาการ
มาตรา ๖๖ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
จนกว่าจะได้มีแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัด
ปราจีนบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้ าจั งหวั ด เพชรบุ รี วิ ท ยาลั ย พยาบาลพระปกเกล้ าจั น ทบุ รี วิ ท ยาลั ย พยาบาล
ศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก อยู่ในวัน
ก่อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ อ านวยการจนกว่าจะได้ มี แ ต่ งตั้ งผู้ ด ารง
ตาแหน่งผู้อานวยการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบั งคับ และประกาศ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามที่กาหนดในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรี
เป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่การดาเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรือ ประกาศในเรื่อ งนั้ น และไม่ อ าจน าความในวรรคหนึ่ ง
มาใช้บังคับได้ ให้สภาสถาบันมีมติกาหนดการดาเนินการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

