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ค ำน ำ 
 
กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่มีหลักการและสาระส าคัญในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็น 
ส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีอัตลักษณ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ท าให้สามารถจัดการวิจัยและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
แก่สังคมยิ่งขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
รวมทั้ งยกระดับคุณภาพการบริการด้ านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน และพัฒนา 
ขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข  ท าให้สามารถแข่งขัน 
ได้ในระดับนานาชาติได้  ดังนั้น การจัดท าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในครั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมารายมาตรา และแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย จึงเป็น
ประโยชน์และท าให้มีความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย
ของพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน 
ที่เก่ียวข้อง  
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สารบัญ 
    หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....  ..................  ๑ 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... 

ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ................................................................................  ๒ 
๓. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณา 
 ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .................................................................  ๓ 
๔. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี 
 เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...............................................................................  ๔ 
๕. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ....................  ๖ 

 

ส่วนที่ ๒  ค าอธิบายรายมาตราพระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑  ชื่อพระราชบัญญัติ ..................................................................................  ๙ 
มาตรา ๒  วันใช้บังคับ .............................................................................................  ๑๐ 
มาตรา ๓  บทนิยาม “ราชวิทยาลัย” “สภาราชวิทยาลัย”  

   “ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” ................................................................  ๑๑ 
มาตรา ๔  สถานะของราชวิทยาลัย ..........................................................................  ๑๒ 
มาตรา ๕  ผู้รักษาการตามกฎหมาย .........................................................................  ๑๓ 
มาตรา ๖  วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย .................................................................  ๑๕ 
มาตรา ๗  ข้อค านึงของราชวิทยาลัยในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์.................๑๘ 
มาตรา ๘  การแบ่งส่วนงานของราชวิทยาลัย ...........................................................  ๑๙ 
มาตรา ๙  หน้าที่ของส่วนงานตามมาตรา ๘ .............................................................  ๒๒ 
มาตรา ๑๐  การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนสมทบในราชวิทยาลัย .............  ๒๕ 
มาตรา ๑๑  การจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วม ..............................................  ๒๖ 
มาตรา ๑๒  บทยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

   และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ .....................................................  ๒๗ 
มาตรา ๑๓  อ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย ..............................................................  ๒๙ 
มาตรา ๑๔  รายได้ของราชวิทยาลัย ........................................................................  ๓๓ 
มาตรา ๑๕  การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 
 และนักศึกษาทีข่าดทุนทรัพย์ ................................................................  ๓๖ 
มาตรา ๑๖  บทยกเว้นมิให้อสังหาริมทรัพย์ที่ราชวิทยาลัยได้มาเป็นที่ราชพัสดุ .........  ๓๗ 
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มาตรา ๑๗  บทยกเว้นมิให้ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยอยู่ในความรับผิด 
 แห่งการบังคับคดี ..................................................................................  ๓๘ 
มาตรา ๑๘  การบริหารจัดการ เงิน รายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย .............  ๓๙ 
มาตรา ๑๙  องค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัย .......................................................  ๔๑ 
มาตรา ๒๐  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานสภาราชวิทยาลัย 

   และกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ .........................................  ๔๔ 
มาตรา ๒๑  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภา 

   ราชวิทยาลัย และกรรมการสภาราชวิทยาลัย ........................................  ๔๕ 
มาตรา ๒๒  อ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัย .......................................................  ๔๙ 
มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาราชวิทยาลัย ..............................  ๕๖ 
มาตรา ๒๔  คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ...................................................................  ๕๗ 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย .......................................................  ๕๙ 
มาตรา ๒๖  อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย...................................  ๖๐ 
มาตรา ๒๗  การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ...  ๖๑ 
มาตรา ๒๘  เลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย  
 และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย .........................................................  ๖๑ 
มาตรา ๒๙  การแต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย  

   และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย .........................................................  ๖๒ 
มาตรา ๓๐  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของเลขาธิการ 

   ราชวิทยาลัย .........................................................................................  ๖๔ 
มาตรา ๓๑  คุณสมบัติเลขาธิการราชวิทยาลัยและรองเลขาธิการราชวิทยาลัย .........  ๖๗ 
มาตรา ๓๒  ฐานะและอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการราชวิทยาลัย ..............................  ๖๙ 
มาตรา ๓๓  การรักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัย ............................................  ๗๓ 
มาตรา ๓๔  การบริหารงานของส านักงานราชวิทยาลัย ............................................  ๗๔ 
มาตรา ๓๕  การบริหารงานของส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)  

   และมาตรา ๘ วรรคสอง .......................................................................  ๗๖ 
มาตรา ๓๖  คุณสมบัติหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน ...............................  ๗๘ 
มาตรา ๓๗  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ..............................................................  ๗๙ 
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มาตรา ๓๘  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งในราชวิทยาลัย .............................  ๘๐ 
มาตรา ๓๙  การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน  

   และการมอบอ านาจช่วงของผู้ด ารงต าแหน่งในราชวิทยาลัย .................  ๘๒ 
มาตรา ๔๐  การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ 

   ทางการแพทย์และการสาธารณสุข .......................................................  ๘๓ 
มาตรา ๔๑  ระบบการประเมินส่วนงานของราชวิทยาลัย .........................................  ๘๔ 
มาตรา ๔๒  การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนและการวัดผล 

   ตามหลักสูตร ........................................................................................  ๘๕ 
มาตรา ๔๓  การตรวจสอบการด าเนินงานของราชวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ 

   ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ......  ๘๖ 
มาตรา ๔๔  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการราชวิทยาลัย  

   และหัวหน้าส่วนงาน .............................................................................  ๘๘ 
มาตรา ๔๕  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย .............  ๘๙ 
มาตรา ๔๖  ระบบบัญชี ...........................................................................................  ๙๐ 
มาตรา ๔๗  งบการเงิน ............................................................................................  ๙๑ 
มาตรา ๔๘  การสอบบัญชี .......................................................................................  ๙๒ 
มาตรา ๔๙  อ านาจผู้สอบบัญชี ................................................................................  ๙๓ 
มาตรา ๕๐  การจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน ....................................  ๙๔ 
มาตรา ๕๑  เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย .........  ๙๕ 
มาตรา ๕๒  อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการก ากับและดูแล ...................................  ๙๖ 
มาตรา ๕๓  การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี .............................................................  ๙๘ 
มาตรา ๕๔  ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ...........................................  ๙๙ 
มาตรา ๕๕  ศาสตราจารย์พิเศษ ..............................................................................  ๑๐๐ 
มาตรา ๕๖  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ .......................................................................  ๑๐๑ 
มาตรา ๕๗  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ..  ๑๐๒ 
มาตรา ๕๘  การใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะ.......  ๑๐๓ 
มาตรา ๕๙  ชั้นปริญญา ...........................................................................................  ๑๐๕ 
มาตรา ๖๐  อ านาจในการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ..................  ๑๐๖ 
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ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาและสาระส าคัญ 

ของพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ----------------------      

 
๑. ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... 

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ จัดตั้งศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ 
เป็นองค์กรหรือหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยให้ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันได้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก ากับดูแล และภายหลังศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์” ต่อมาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ริเริ่มงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยในระยะเริ่มแรก 
ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบ าบัดโรคมะเร็งในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพ่ือศึกษาวิจัยและ 
ให้การบ าบัดรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญของประเทศเป็นการเฉพาะ และในภายหลัง 
ได้ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้จัดตั้งสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขึ้น โดยมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการของทั้งสามหน่วยงานนั้น  สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการจากงบประมาณแผ่นดินในลักษณะเงินอุดหนุน
ทั่วไปผ่านทาง สกอ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ส่วนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลและมูลนิธิจุฬาภรณ์จัดสรรให้ ส่วนสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ซึ่งมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน แต่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีลักษณะที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งอ่ืน 
เนื่ องจากมุ่ งที่ จะให้ บริการสาธารณะโดยไม่หวังผลก าไรโดยเน้นการจัดการศึกษาระดับสู ง 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความส าคัญยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศ  ในการนี้ เมื่อหน่วยงาน
ทั้งสามแห่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและท างานประสานเกื้อกูลอย่างใกล้ชิด กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงเห็นควรที่จะรวมหน่วยงานทั้งสามแห่งเป็นองค์กรเดียวกันเพ่ือความเป็นเอกภาพและได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยไม่ต้องผ่าน สกอ. ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวนั้นจะสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาลที่มี เป้าหมายในการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
ของประชาชน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  

มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ และจัดการ

ศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
และกฎหมายอ่ืน ด าเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ และพึงได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากรัฐ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และให้บริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 

๒.๒ ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานเป็น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอาจมีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน
ข้างต้นอีกได ้

๒.๓ ก าหนดให้กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานราชวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง
และประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

๒.๔ ให้มีสภาราชวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ประกอบด้วยประธานสภาราชวิทยาลัย
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เลขาธิการราชวิทยาลัย เป็นรองประธานสภาราชวิทยาลัย  
กรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนสามคนซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน และกรรมการสภาราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคนซึ่งในจ านวนนี้จะต้องเป็นบุคคลซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกอย่างน้อยจ านวนหกคน ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัย
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยสภาราชวิทยาลัย
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางนโยบาย
ของราชวิทยาลัย รวมทั้งออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และวิชาการ 

๒.๕ ให้มีสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัย
และกรรมการสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัย  
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่อสภาราชวิทยาลัยและสนับสนุนการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย 
รวมทั้งหารายได้ให้กับราชวิทยาลัย 

๒.๖ ก าหนดให้มีเลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย ท าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัยและ 
เป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
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๒.๗ ก าหนดให้มีหัวหน้าส่วนงานซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น 

๒.๘ ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ 
ของราชวิทยาลัย 

๒.๙ ก าหนดเรื่องการประกันคุณภาพและการประเมิน การบัญชีและการตรวจสอบ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ และบทก าหนดโทษ 

๒.๑๐ ก าหนดบทเฉพาะกาลให้โอนงบประมาณของ สกอ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปเป็นของราชวิทยาลัย และก าหนดให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
และพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หากสมัครใจจะปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ านงต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ราชวิทยาลัยรับผู้นั้นเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย  
โดยให้ถือว่ามีฐานะและระยะเวลาการท างานติดต่อกัน รวมทั้งให้พนักงานและลูกจ้างของราชวิทยาลัย
ดังกล่าวได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย  นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้มีสภาราชวิทยาลัยชั่วคราว และผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่มีสภาราชวิทยาลัย
และเลขาธิการราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
๓. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ ์พ.ศ. .... แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ แก้ไขวันใช้บังคับกฎหมาย โดยก าหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้ราชวิทยาลัยได้มีเวลาเตรียมการ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

๓.๒ เพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ร่วมกับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

๓.๓ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่ของส่วนงาน 
โดยเพ่ิมส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการกิจการทั่วไปและ
ประสานงานกับส่วนงานอ่ืน และแก้ไขชื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓.๔ เพ่ิมบทบัญญัติให้ราชวิทยาลัยมีอ านาจในการอนุมัติการให้อนุปริญญาทั้งของ
ราชวิทยาลัย และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่ราชวิทยาลัยรับเข้าสมทบ รวมทั้งที่ราชวิทยาลัย
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 

๓.๕ ปรับปรุงองค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัย โดยเพ่ิมกรรมการสภาราชวิทยาลัย 
ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจ านวนไม่เกินห้าคน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
ได้มีส่วนร่วมในสภาราชวิทยาลัยด้วย 
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๓.๖ เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย เพ่ือให้มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนาราชวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของราชวิทยาลัย พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการ
แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของ
ราชวิทยาลัย และให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เลขาธิการราชวิทยาลัย  

๓.๗ ปรับปรุงคุณสมบัติของเลขาธิการราชวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงานอ่ืน ๆ  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๓.๘ ปรับปรุงบทเฉพาะกาล ดังต่อไปนี้ 
๓.๘.๑ ปรับปรุงถ้อยค าเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๘.๒ เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดให้ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษา 

จุฬาภรณ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ สิ้นสุดลง และให้ถือว่า
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นอันเลิกกิจการโดยไม่ต้องด าเนินการเลิกกิจการหรือช าระบัญชี  
และให้ราชวิทยาลัยรับไว้ซึ่งบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

๓.๘ .๓ แก้ไขจ านวนกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จากเดิม 
ที่ก าหนดให้ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่ง เป็น “แต่งตั้งกรรมการ
จ านวนไม่เกินสิบห้าคน” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๓.๘.๔ เพ่ิมบทบัญญัติรองรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หลักสูตร
ดังกล่าวยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัยต่อไป 

๓.๘.๕ ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดรับรองอนุบัญญัติออก เนื่องจาก
สามารถก าหนดอนุบัญญัติได้ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องบัญญัติไว้ 

 
๔. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน โดยร่างพระราชบัญญัติ 
ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) โดยไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ซึ่งก่อนที่จะมีการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณานั้น ได้มีการประชุมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การที่ร่างมาตรา ๑๔ วรรคสอง บัญญัติให้รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ 
ราชวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการนั้น ในทางปฏิบัติ 
ไม่สามารถท าได ้
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(๒) เมื่อราชวิทยาลัยด าเนินการไปได้ระยะหนึ่งแล้ว จะมีการเพ่ิมสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอนเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปหรือไม่  

(๓) การที่ร่างมาตรา ๙ วรรคสอง บัญญัติให้การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ 
ของส่วนงาน ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะเป็นการบัญญัติ 
ที่กว้างมาก เนื่องจากสามารถท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยได้ ซึ่งอาจท าให้อ านาจหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไป 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวการประชุมวาระที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตามที่ร่างมาตรา ๕ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน และร่างมาตรา ๕๒ 
บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของราชวิทยาลัยนั้น  
เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาและการให้บริการภายในสถาบันการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เห็นควรก าหนดให้ราชวิทยาลัยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้เพียงต าแหน่งเดียว 

(๒) ร่างมาตรา ๑๙ (๕) บัญญัติให้มีกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
ไม่เกินสิบคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของ
ประธานสภาราชวิทยาลัยนั้น ยังไม่มีรายละเอียดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ชัดเจน จึงสมควร
ก าหนดใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการสรรหาเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

(๓) สมควรพิจารณาเรื่องการจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งของประธานสภาราชวิทยาลัย 
กรรมการสภาราชวิทยาลัย และเลขาธิการสภาราชวิทยาลัยด้วย เนื่องจากยังไม่มีการจ ากัดวาระ 
การด ารงต าแหนง่ไว้ 

(๔) การประกันคุณภาพและการประเมินภายในองค์กร แม้จะกระท าโดยบุคคลภายนอก
ก็อาจไม่เพียงพอต่อการประกันคุณภาพ แต่ควรให้องค์กรภายนอกมาร่วมประเมินด้วย 

(๕) ในระยะเริ่มต้น ราชวิทยาลัยอาจมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวน
นักศึกษาไม่มาก ทั้งที่เป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย  ดังนั้น การจัดตั้งราชวิทยาลัยจึงเป็น
โอกาสที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้มากขึ้น 

(๖) โดยที่ร่างมาตรา ๘ ไม่ได้บัญญัติให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นส่วนงานของ 
ราชวิทยาลัย จึงมีข้อสังเกตว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะมีสถานะอย่างไร การจัดการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีความแตกต่างกัน
อย่างไร ในอนาคตหากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ต้องการจัดการศึกษา 
ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีจะต้องด าเนินการอย่างไร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
จะจัดการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์และด้านเภสัชศาสตร์ด้วยหรือไม่ หรือจะจัดอยู่ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(๗) ร่างมาตรา ๑๒ ที่บัญญัติให้กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นั้น สมควรจะบัญญัติให้
ครอบคลุมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนด้วยหรือไม่  
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(๘) ร่างมาตรา ๑๔ วรรคห้า ได้บัญญัติให้ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่ราชวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยด้วยนั้น โดยที่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยหมายความรวมทั้ง
พนักงานและลูกจ้างของราชวิทยาลัย ซึ่งกรณีลูกจ้างของราชวิทยาลัยจะได้รับค่าตอบแทนจาก 
เงินรายได้ของราชวิทยาลัยไม่ใช่จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ดังนั้น เมื่อมีการปรับเงินให้กับ
ข้าราชการซึ่งมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ก็ควรจะปรับเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
ที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน เพ่ือให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยให้รับข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
๕. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ให้จัดตั้ งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง  
และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์  
และการสาธารณสุข มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน  

ราชวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม 
เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๕.๒ ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงานเป็น ส านักงานราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  และอาจมี 
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานข้างต้นอีกได้ 

๕.๓ ก าหนดให้กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยต้องได้รับ 
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

๕.๔ ให้มีสภาราชวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ประกอบด้วยประธานสภาราชวิทยาลัย
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เลขาธิการราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัย 
โดยต าแหน่งซึ่งได้แก่หัวหน้าส่วนงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน
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ข้างต้น กรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  
และกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของประธานสภาราชวิทยาลัย ประธานสภาราชวิทยาลัย 
และกรรมการสภาราชวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ โดยสภาราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
ราชวิทยาลัย ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางนโยบายของราชวิทยาลัย รวมทั้งออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และวิชาการ 

๕.๕ ให้มีคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการสภาที่ปรึกษา 
ราชวิทยาลัยจ านวนหนึ่งซ่ึงสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัย  ท าหน้าที่ 
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่อราชวิทยาลัยและสนับสนุนการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย รวมทั้ง 
การระดมทุนให้แก่ราชวิทยาลัย 

๕.๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ประกอบด้วยเลขาธิการราชวิทยาลัย 
เป็นประธาน รองเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานข้างต้น 

๕.๗ ให้มี เลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่ งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง 
โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย ท าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัยและ 
เป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

๕.๘ ก าหนดให้ส านักงานราชวิทยาลัยมีเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของส านักงานราชวิทยาลัย และให้มีผู้อ านวยการส านักงานราชวิทยาลัยท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมาย 

๕.๙ ก าหนดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานข้างต้น  
มีหัวหน้าส่วนงานซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น 

๕.๑๐ ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ 
ของราชวิทยาลัย 

๕.๑๑ ก าหนดเรื่องการประกันคุณภาพและการประเมิน การบัญชีและการ
ตรวจสอบ ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ และบทก าหนดโทษ 

๕.๑๒ ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้โอนงบประมาณของ สกอ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปเป็นของราชวิทยาลัย 
(๒) ให้ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เป็นอันเลิกกิจการโดยไม่ต้องด าเนินการเลิกกิจการหรือช าระบัญชี โดยให้ราชวิทยาลัยรับไว้ซึ่งบรรดา
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 



- ๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๓) ให้มีสภาราชวิทยาลัยชั่วคราว และผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่มี สภาราชวิทยาลัยและเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์  และพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หากสมัครใจจะปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ านงต่อเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ราชวิทยาลัยรับผู้นั้น  
เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย โดยให้นับเวลาท างานในหน่วยงานเดิมต่อเนื่องกับเวลาท างาน 
ในราชวิทยาลัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ 
อยู่เดิม ส่วนสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๕) ก าหนดรองรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ให้เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หลักสูตรดังกล่าวยังคงใช้
เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส่วนที่ ๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ----------------------     

 
พระราชบัญญัติ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อพระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าปรารภ 
 

 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
ชื่อพระราชบัญญัติ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก าหนดชื่อของพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสาระของบทบัญญัติ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....” 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....” 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 



- ๑๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด 
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันใช้บังคับ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดวันใช้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ โดยก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
มีระยะเวลาพอสมควรในการเตรียมความพร้อมและด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๓ ก หน้า ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นสมควรก าหนดระยะเวลา

ในการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให้ราชวิทยาลัยได้มีระยะเวลาพอสมควรในการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
ต่อมา ในการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างวาระที่ ๒ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเลิกกิจการและ
แผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่ เหลืออยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรก าหนด
ระยะเวลาในการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เป็น “เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา” เพ่ือให้ราชวิทยาลัยมีเวลาพอสมควรในการเตรียมความพร้อมและด าเนินการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และต่อมาที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขร่างมาตรานี้เป็น “พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และ 
ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘)  

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 



- ๑๑ - 
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มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“สภาราชวิทยาลัย” หมายความว่า สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน

ราชวิทยาลัยและลูกจ้างของราชวิทยาลัย 

บทนิยาม 
 

ราชวิทยาลัย 
 

สภาราชวิทยาลัย 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “ราชวิทยาลัย” “สภาราชวิทยาลัย” และ 
“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การอธิบายความหมายของถ้อยค า 
ที่ใช้ในกฎหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“สภาราชวิทยาลัย” หมายความว่า สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“พนักงานราชวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานราชวิทยาลัย และลูกจ้าง 

ของราชวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตัดนิยามค าว่า “พนักงาน 

ราชวิท ยาลั ย ”  ออก  เนื่ อ งจาก ได้ ก าหนดนิ ย ามค าว่ า  “ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ในราชวิท ยาลั ย ”  
ให้มีความหมายรวมถึง “พนักงานราชวิทยาลัย” ด้วย จึงไม่จ าเป็นต้องมีนิยาม “พนักงาน 
ราชวิทยาลัย” อีก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“สภาราชวิทยาลัย” หมายความว่า สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานราชวิทยาลัยและลูกจ้าง 

ของราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



- ๑๒ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า “ผู้ปฏิบัติงาน 

ในราชวิทยาลัย” ซึ่งหมายความว่า พนักงานราชวิทยาลัยและลูกจ้างของราชวิทยาลัยนั้น ครอบคลุม
ถึงผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยทั้งหมดหรือไม่ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า “ผู้ปฏิบัติงานใน 
ราชวิทยาลัย” ไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการสังกัดอ่ืนที่เข้ามาช่วยปฏิบัติราชการในราชวิทยาลัย  
โดยข้าราชการดังกล่าวยังคงสถานะเป็นข้าราชการของต้นสังกัดนั้น ๆ มิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชวิทยาลัย (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๔  ให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น เป็นสถาบัน

การวิจั ยและวิชาการชั้ นสู งจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐซึ ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอ่ืน 

สถานะของ 
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่ใช่ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรองรับสถานะของราชวิทยาลัยในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔  ให้จัดตั้งราชวิทยาลัยขึ้น เรียกว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เป็นสถาบัน
การวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์  
และการสาธารณสุข และเป็นนิติบุคคล 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ เป็นรัฐวิสาหกิจ  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  ด าเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์  
และพึงได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากรัฐ 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การระบุให้ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการก่อนที่จะกล่าวถึงการจัดการศึกษาชั้นสูงนั้น 
อาจส่งผลให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวัตถุประสงค์หลักคือการวิจัย โดยการจัดการศึกษาอาจเป็นเพียง
วัตถุประสงค์รอง  ในการนี้ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่า การก าหนดเช่นนั้น
สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่หลักของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งคือการศึกษาและวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนการจัดการศึกษานั้น ทางสถาบันได้ด าเนินการจัดให้มีขึ้นในภายหลัง  
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีผู้แทนชี้แจง (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ปรับแก้ถ้อยค าให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งได้แยกก าหนดฐานะความเป็นนิติบุคคลไว้ในวรรคสอง 
เพ่ือให้วรรคหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งราชวิทยาลัยประเด็นเดียว (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔  ให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง 

จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

ซึ ่งไม ่เป ็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๕   ให้ น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน  

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การปฏิบัติการ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตนเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



- ๑๔ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย ซึ่งในร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการระบุให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ โดยผู้แทน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีลักษณะเป็นหน่วยงาน
ทางด้านการวิจัย ซึ่งต้องด าเนินการให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี และการด าเนินงาน  
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโครงการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงได้  
จึงมีความจ าเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือให้มีอ านาจสั่งการให้
ด าเนินการตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากกระทรวงต่าง ๆ อีก  อย่างไรก็ดี ที่ประชุม  
มีความเห็นว่า เนื่องจากภารกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
จึงควรก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการร่วมด้วย โดยมีกรณีตัวอย่างของ
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ ากระทรวงอ่ืน
เป็นผู้รักษาการ พบว่าเมื่อต้องมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น การแต่งตั้ง  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการก็ต้องขอความเห็นไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการอุดมศึกษาในขณะนั้นด้วย  ดังนั้น 
ควรก าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ รักษาการร่วม เพ่ือลดขั้นตอน  
การท างาน ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของราชวิทยาลัย (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงต้อง

ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ร่วมกัน โดยที่ประชุมได้รับฟังค าชี้แจง สรุปได้ว่า เหตุที่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ผู้จะทรงด ารงต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระภารกิจในการช่วยเหลือ
ประชาชน ซึ่งพระภารกิจดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยกึ่งบ าบัดรักษา และในอนาคต  
ราชวิทยาลัยจะมีการขยายภารกิจอีกด้วย ภารกิจของราชวิทยาลัยจึงไม่จ ากัดอยู่เฉพาะด้านการศึกษา
เท่านั้น สมควรก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ  นอกจากนั้น การมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้รักษาการ ยังถือเป็นการถวายพระเกียรติในการที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธานหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอีกด้วย 
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ส าหรับการก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการร่วมด้วยนั้น 
มีเหตุผลสืบเนื่องจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดูแลงานด้านการศึกษา  
และหลักสูตรต่าง ๆ โดยตรงอยู่แล้ว  ทั้งนี้ การก าหนดให้มีรัฐมนตรีรักษาการเช่นนั้น ไม่ส่งผลให้
รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอ านาจบังคับบัญชาสถาบันอุดมศึกษาได้แต่อย่างใด แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือการประสานงานกับรัฐสภาเท่านั้น  
ดังนั้น แม้จะจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังมีความจ าเป็นต้องก าหนด 
ให้มีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ  (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

มาตรา ๖  ให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและ
วิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ 
ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษา
และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สิ่ งแวดล้อม การแพทย์  และการ
สาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน  
ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบและ
เป้าหมายในการด าเนินการของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖  ให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันบริการสาธารณะทางวิชาการชั้นสูง  
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่  พัฒนา และผลิตบุคลากร 
ในระดับสูง เพ่ือให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สิ่ งแวดล้อม การแพทย์  
และการสาธารณสุข เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ 
และการสาธารณสุข และให้บริการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และศาสนา 

มาตรา ๗  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ราชวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางในการวิจัย ให้การศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาก าลังคนระดับสูง

รวมทั้งจัดการศึกษา และให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ  
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(๒) ท าการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และ 
การสาธารณสุข ตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ท าการวิจัยเพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ 
โดยกระท าอย่างต่อเนื่องและน าความรู้นั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม  
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

(๓) ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ 
และการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึก
ต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(๔) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและบ าบัดรักษาโรค 

(๕ ) ให้บริการในการบ าบัดรักษาผู้ป่ วยด้วยวิชาการและเทคโนโลยีชั้นสู ง  
และให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

(๖) ระดมทุนและความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจการอ่ืนๆ ของราชวิทยาลัย 

(๗) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา รวมทั้งปกป้องบ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

(๘) ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้ งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพ่ือด าเนินการตาม (๑) ถึง (๗) 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า โดยปกติแล้ว 

ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดวัตถุประสงค์หลักไว้สี่เรื่อง ได้แก่ การให้
การศึกษา ท าการวิจัย บริการทางวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งร่างมาตรา ๖ ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว คือ ในกรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจะไม่มีการระบุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ แต่ในทางปฏิบัติ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด าเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัยพิบัติได้ ตราบที่การด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ 
ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่า ราชวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะให้ระบุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวไว้ในกฎหมายเพ่ือเน้นย้ าความส าคัญของการเป็นสถาบันที่ให้บริการสาธารณะและช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ได้ด าเนินการเรื่อยมา เช่น การส่งหน่วยแพทย์ออกไปให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพ้ืนที่
ประสบภัยพิบัติ ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้คงวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้  (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัยพิบัติในมาตรานี้นั้น อาจเป็นเรื่องเดียวกันกับหน้าที่ที่ระบุไว้ในร่างมาตรา ๑๗ ที่ระบุ
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ให้ราชวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาซึ่งราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในราชวิทยาลัยและ
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญา  โดยที่ประชุมได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในร่างมาตรานี้ และหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนของ  
ราชวิทยาลัยในร่างมาตรา ๑๗ นั้น ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องปรับถ้อยค า 
ในสองมาตราดังกล่าวให้สอดคล้องกัน (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ส าหรับวัตถุประสงค์ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
ได้ระบุให้มีวัตถุประสงค์ “ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา” โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
หากการทะนุบ ารุงศาสนาไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการของราชวิทยาลัยแล้ว ควรคงไว้  
แต่เพียงวัตถุประสงค์ในการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีมติให้ตัดค าว่า “และศาสนา” ออก  
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

อนึ่ง ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการตามร่างมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้มีบทบัญญัติ 
เพ่ือก าหนดภาระหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าอาจก าหนดภาระหน้าที่
ของสถาบันอุดมศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ก็ได้ โดยหากก าหนดไว้  
ก็ต้องน าภาระหน้าที่ดังกล่าวมาใช้เป็นตัววัดผลประสิทธิภาพในการท างานด้วย (Key Performance 
Indicator (KPI)) ซึ่งหากราชวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ ก็จะมีผลต่อการประเมิน
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานและการจัดงบประมาณของราชวิทยาลัยต่อไป  ทั้งนี้ ผู้แทนสภาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชี้แจงว่า ในระยะเริ่มต้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาจยังไม่พร้อมด าเนินการตาม
ภาระหน้าที่ได้ครบทุกเรื่อง จึงเสนอให้ตัดร่างมาตราซึ่งระบุภาระหน้าที่ของราชวิทยาลัยออก  
ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัดร่างมาตรา ๗ ออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖  ให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษา

ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข
มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษา 
และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
แก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ  รวมทั้ งส่ งเสริมคุณธรรม  
และจริยธรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ค าว่า “บุคลากร

ในระดับสูง” มีความหมายครอบคลุมเพียงใด โดยที่ประชุมได้รับฟังค าชี้แจง สรุปได้ว่า มีการน าค าว่า 
“ชั้นสูง” และ “ระดับสูง” ไปใช้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาหลายฉบับ โดยทั่วไป 
เป็นค าที่มีความหมายว่า สูงกว่าระดับขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากนั้น เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
มีลักษณะพิเศษ คือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะด้าน อาทิ  ด้านการแพทย์  



- ๑๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และมีแผน 
ในอนาคตที่จะจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมเข้ารับการศึกษาชั้นสูงเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านมะเร็ง  
ดังนั้น ค าว่า “บุคลากรชั้นสูง” ในบริบทของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีความหมายรวมถึง
นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางที่มีทักษะความเชี่ยวชาญชั้นสูง สามารถเข้าใจงานวิจัย  
ที่สลับซับซ้อน และวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งได้ (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่  ๑  
วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๗  เพื่ อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  

ให้ราชวิทยาลัยค านึงถึง 
(๑) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการ 

มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

ข้อค านึงของ 
ราชวิทยาลัย 
ในการด าเนินการ
ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดหลักการและข้อค านึงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๘  ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และภาระหน้าที่ 
ตามมาตรา ๗ ให้ราชวิทยาลัยค านึงถึง 

(๑) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐาน และคุณภาพ 

ทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 



- ๑๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้ราชวิทยาลัยค านึงถึง 
(๑) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ

อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๘  ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานราชวิทยาลัย 
(๒) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๓) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์
(๔) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะ

เทียบเท่าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ 
อีกได้ 

การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน 
และการแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ท าเป็นประกาศ 
ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนงาน
ของราชวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 

การจัดต้ัง การรวม 
และการยุบเลิก 
ส่วนงาน 
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดส่วนงานของราชวิทยาลัย และก าหนดการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง 
การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งส่วนงานดังกล่าว 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๙  ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๒) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
(๓) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ เป็นส่วนงานในราชวิทยาลัยอีกได้ 



- ๒๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และส่วนงาน 
ทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืน อาจแบ่งส่วนงานเป็นหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นได้ 

มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม ให้ท าเป็น
ประกาศของราชวิทยาลัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  
เป็นส าคัญ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมเห็นสมควรก าหนดให้มี

ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของราชวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานธุรการของเลขาธิการราชวิทยาลัย รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนกลาง
ของราชวิทยาลัย เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และความปลอดภัย โดยผู้แทนกระทรวง 
ศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอร่างฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า สมควร
มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่ วไป อย่างไรก็ดี ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ เห็นว่าอาจไม่เหมาะสมหากจะก าหนดให้หน่วยงานดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่ากับ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยในอดีตที่ผ่านมา 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งก็มิได้มีปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด ที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยและมีหน้าที่ด าเนินการ  
ในนามของราชวิทยาลัย  ดังนั้น การก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการเป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัย 
รวมทั้งการเรียงล าดับหน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนงานตาม (๑) ในร่างมาตรา ๘ มีความเหมาะสมแล้ว 
โดยอาจเทียบเคียงได้กับการเรียงล าดับส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการตาม (๑) แม้ว่ามิได้เป็นส่วนราชการ
ที่ท าหน้าที่หลักของกระทรวงก็ตาม  นอกจากนี้ หากไม่ก าหนดให้ส านักเลขาธิการราชวิทยาลัย  
เป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว อาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเงิน  
ประจ าต าแหน่งของเลขาธิการราชวิทยาลัยต่อไปได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้เพ่ิมส่วนงานส านักงาน
เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นส่วนงานในร่างมาตรา ๘ (๑) (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ส าหรับส่วนงาน “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” นั้น เนื่องจากผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์แจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้ง “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ”  
เป็นสถาบันจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ประชุมเห็นสมควรให้เพ่ิมส่วนงาน “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
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การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ในร่างมาตรา ๘ และตัดส่วนงาน “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ออก 
เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะถูกจัดให้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  นอกจากนี้ การก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งส่วนงานนั้น 
ทีป่ระชุมเห็นว่าสามารถน าไปก าหนดรวมไว้เป็นความในวรรคสามของร่างมาตรา ๘ ได้ จึงมีมติให้ตัด
ร่างมาตรา ๑๐ ออก และให้น าความส่วนหนึ่งไปรวมไว้ในร่างมาตรา ๘ แทน (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘  ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย 
(๒) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๓) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
(๔) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยอาจให้มีสว่นงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ อีกได้ 
การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งส่วนงาน 

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผู้มีเสนอให้ใช้ค าว่า “ส านักงาน 

ราชวิทยาลัย” แทนค าว่า “ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย” โดยที่ประชุมได้รับฟังค าชี้แจง สรุปได้ว่า 
ในการประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เพ่ิมส่วนงาน “ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย”  
ในร่างมาตรา ๘ (๑) (มาตรา ๙ (๑) เดิม) โดยเห็นว่า แม้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ คือ เป็นสถาบันที่ประกอบไปด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) 
ซึ่งล้วนเป็นนิติบุคคลที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีการบริหารจัดการเป็นของตนเอง แต่เมื่อ
รวมตัวกันเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว จ าเป็นต้องมีหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการงาน
ส่วนกลาง รวมถึงท าหน้าที่ประสานให้ส่วนงานต่าง ๆ ด าเนินการร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ  
โดยที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้มีส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา ส านักงาน
สถาบันอุดมศึกษา หรือส านักงานอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว ส าหรับกรณีของราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการให้เกียรติกับเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย ซึ่งจะท าหน้าที่ประสานส่วนงานต่าง ๆ เสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาของทุกส่วนงาน  
จึงสมควรก าหนดให้มี “ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย” เพ่ือสนับสนุนภารกิจของเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย และก าหนดให้มี “ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย” ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ภาระงานตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมายด้วย (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ และครั้งที ่๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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ในการนี้  มีผู้ ชี้ แจงความเป็นมาและข้อแตกต่างของการใช้ชื่อ “ส านักงาน
มหาวิทยาลัย” หรือ “ส านักงานอธิการบดี” ว่า แต่เดิม การก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของ
นายทะเบียน (registrar) หรือเลขาธิการ (secretary) โดยเมื่อได้จดทะเบียนก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 
จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทุกส่วน (the whole university 
หรือ the whole institute) ต่อมาเกิดประเด็นค าถามว่าควรเรียกส่วนงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าวว่า
อย่างไร ระหว่าง “ส านักงานมหาวิทยาลัย” (University Office) หรือ “ส านักงานอธิการบดี” 
(Presidential Office) โดยการใช้ชื่อเรียกที่ต่างกันนั้นไม่กระทบต่อเนื้อหาภาระหน้าที่ของส านักงาน
แต่อย่างใด แต่อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความส าคัญของภาระงานแตกต่างตามชื่อเรียกได้  
โดยอาจมองว่าการปฏิบัติงานใน “ส านักงานมหาวิทยาลัย” เป็นการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนองค์กร 
ในขณะที่การปฏิบัติงานใน “ส านักงานอธิการบดี” เป็นการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนตัวบุคคล  
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การก าหนดชื่อให้เป็น “ส านักงานมหาวิทยาลัย” จึงอาจมีผลดีต่อความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ได้  (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาข้อชี้แจงแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๘ 
(๑) จากค าว่า “ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย” เป็น “ส านักงานราชวิทยาลัย” รวมทั้งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมร่างมาตราอ่ืนให้สอดคล้องกันทุกแห่ง (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

มาตรา ๙  ส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานราชวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการ

ทั่ วไปของราชวิทยาลัย จัดท าน โยบายและแผนของราชวิทยาลัย 
ประสานงานกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุน
กิจการของราชวิทยาลัย และด าเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัย 
หรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

(๒) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ด าเนินการวิจัย ส่งเสริม 
สนับสนุน และน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาก าลังคนระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข 

(๓) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ท าการวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการ
ทางวิชาการ 

(๔) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท าการวิจัยและสนับสนุน 
ให้ท าการวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องดั งกล่าว และให้บริการ 
ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย 

(๕) ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีหน้าที่ตามที่ก าหนด 
ในประกาศของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๘ วรรคสาม 

หน้าที่ของส่วนงาน 
ตามมาตรา ๘ 
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การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการด าเนินการของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมกัน
ท าหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง 
 
๑. หลักการ 

ก าหนดหน้าที่ของส่วนงานตามมาตรา ๘  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๑  ส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ด าเนินการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และน าผลวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ ให้การศึกษา และพัฒนาก าลังคนระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษา ท าการวิจัย น าผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 
(๓) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ ในการวิจัย ศึกษาและบ าบัดโรค ให้บริการ 

ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้วิชาการและเทคโนโลยีชั้นสูง จัดการศึกษาทางการแพทย์รวมทั้ง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพยาบาล การสาธารณสุข และการพัฒนาก าลังคนระดับสูง 

(๔) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีหน้าที่ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้โดยประกาศ

ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการด าเนินการของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมกันท าหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า อาจไม่มี 

ความจ าเป็นต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติ โดยให้ก าหนดไว้ในประกาศ
จัดตั้งส่วนงานของราชวิทยาลัยแทน  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความคล่องตัว สามารถปรับปรุงแก้ไขอ านาจ  
หน้าที่ของส่วนงานให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามสภาวการณ์ได้  อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้แทน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์ โดยก าหนดให้เป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แทนที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
ซึ่ งจะกลายเป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   ดั งนั้ น  
จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงานที่เกิดขึ้นใหม่ไว้ในร่างกฎหมายนี้ให้ชัดเจน 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)  
นอกจากนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดเพ่ิมเติมโดยให้มีส านักงานเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยในร่างมาตรา ๘ และผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้แจ้งความประสงค์ท่ีจะจัดตั้ง 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยแทนที่โรงพยาบาล 
จุฬาภรณ์ ที่ประชุมจึงได้เพ่ิมหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยและของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยได้ตัดหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออก และเรียงอนุมาตราใหม่ 
ให้สอดคล้องกับอนุมาตราในร่างมาตรา ๘ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙  ส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่ วไป 

ของราชวิทยาลัย จัดท านโยบายและแผนของราชวิทยาลัย ประสานงานกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัย และด าเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัย
หรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

(๒) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ด าเนินการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และน าผลวิจัย
ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์
และการสาธารณสุข 

(๓) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ท าการวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 

(๔) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้าน
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ท าการวิจัยและสนับสนุนให้ท าการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้บริการในการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย 

(๕) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในประกาศของราชวิทยาลัย
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม 

การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ
ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการด าเนินการของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมกันท าหน้าที่ เพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติให้แก้ค าว่า “ส านักงาน

เลขาธิการราชวิทยาลัย” เป็น “ส านักงานราชวิทยาลัย” รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตราอ่ืน 
ให้สอดคล้องกันทุกแห่ง (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๐  ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตาม
มาตรา ๖ ราชวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบใน
ราชวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ที่เข้าสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบ 
ในราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การรับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอืน่ 
เข้าสมทบใน 
ราชวิทยาลัย 
 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดอ านาจของราชวิทยาลัยในการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ 

และก าหนดวิธีการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการรับเข้าสมทบ และการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นที่เข้าสมทบ  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ ราชวิทยาลัย  
อาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในราชวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ที่เข้าสมทบนั้นได ้

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ
ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในราชวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์ชี้แจงว่า ประสงค์ที่จะเปิดสอนในระดับอนุปริญญาด้วย ที่ประชุมจึงได้ เพ่ิมอ านาจในการ 
ให้อนุปริญญาไว้ในร่างมาตรา ๑๐ ด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมถึงระดับการเรียนการสอนดังกล่าว (รายงาน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐  ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ ราชวิทยาลัย 

อาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในราชวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ที่เข้าสมทบนั้นได ้
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ
ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในราชวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตาม
มาตรา ๖ ราชวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือของ
องค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา ราชวิทยาลัยมีอ านาจ
ให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ งชั้นใดร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

การจัดการศึกษาและ
ด าเนินการวิจัยร่วม 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดอ านาจของราชวิทยาลัยในการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 
ก าหนดวิธีการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษา และก าหนดวิธีการด าเนินการจัดการศึกษา
และด าเนินการวิจัยร่วม เพ่ือเป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่าง
องค์กร 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ ราชวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นได้ 

การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
ประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หลักเกณฑ์การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
 
 



- ๒๗ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์ว่าชี้แจงว่า ประสงค์ที่จะเปิดสอนในระดับอนุปริญญาด้วย ที่ประชุมจึงได้เพ่ิมอ านาจ  
ในการให้อนุปริญญาไว้ในร่างมาตรา ๑๑ ด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมถึงระดับการเรียนการสอนดังกล่าว 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ ราชวิทยาลัย 

อาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ  
หรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา ราชวิทยาลัย 
มีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ
ของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๑๒  กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

บทยกเว้นให้ไม่อยู่
ภายใต้บังคบักฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ ์

 

๑. หลักการ 
ก าหนดบทยกเว้นให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  เนื่องจากการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการด าเนินกิจการของเอกชน  แต่อย่างไรก็ดี ผู้ปฏิบัติงาน  
ในราชวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๔  กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานราชวิทยาลัยต้องได้รับ  
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
 



- ๒๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุม เห็นสมควรก าหนดให้

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยทุกคนได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับบุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงาน  
ในราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีการให้การคุ้มครอง
และประโยชน์ตอบแทนกับพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
แตกต่างกัน โดยพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกันสังคม 
ในขณะที่พนักงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของสถาบันฯ  
โดยลูกจ้างของสถาบันฯ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน จึงเห็นควร
ก าหนดให้บุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานด้วย ส่วนกรณีของข้าราชการจาก 
กองงานส่วนพระองค์ ส านักราชเลขาธิการ ที่มาช่วยปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นั้น ผู้แทนสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่า เมื่อมีการตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว จะไม่มีการย้ายข้าราชการ
ดังกล่าวมาปฏิบัติงานที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่ยังคงเป็นการยืมตัวจากส านักราชเลขาธิการเพ่ือให้
มาช่วยปฏิบัติงานที่ราชวิทยาลัยเช่นเดิม  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มี
การคุ้มครองหรือรับรองสิทธิประโยชน์ส าหรับข้าราชการดังกล่าวไว้ในร่างพระราชบัญญัติแต่อย่างใด 
และที่ประชุมได้มีมติแก้ไขค าว่า “พนักงานราชวิทยาลัย” เป็น “ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๒  กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยต้ องได้รับ 
การคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การยกเว้น 

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นั้น ครอบคลุมถึง
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนด้วยหรือไม่ โดยหากไม่ก าหนดไว้  
ให้ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงกฎหมายดังกล่าว ในภายหน้าอาจมีผู้ฟ้องร้องให้จัดประกันสังคมให้  
ที่ประชุมได้รับค าชี้แจงสรุปความได้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีความเห็นในกรณีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าไม่อาจน ากฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
มาใช้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากรัฐได้  ทั้งนี้ ไม่ว่า  
จะมีการก าหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ไว้ในร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ก็ตาม  ดังนั้น ในกรณีที่มี  
การก าหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ไว้ จึงเป็นการก าหนดเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน



- ๒๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หรือลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ไม่เกิดสภาพการจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งต้อง
รวมถึงการไม่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนด้วย  อย่างไรก็ดี 
การก าหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ดังกล่าวก็มิได้ตัดสิทธิการเข้าประกันตนโดยสมัครใจ   

ส าหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมามีเฉพาะ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ใช้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น ใช้ระบบประกันสังคม  
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีผลใช้บังคับแล้ว สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
ก็ต้องเลิกกิจการเพ่ือเข้าสู่ข้อบังคับของราชวิทยาลัย ซึ่งจะใช้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย และไม่สามารถจัดให้รับสิทธิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสิทธิประกันสังคมไปพร้อมกันได้  
ทั้งนี้ ก็มิได้ตัดสิทธิการเข้าประกันตนโดยสมัครใจของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่  ๒  
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๑๓  ราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า  

ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ 
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิ
ครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
ในทรัพย์สินของราชวิทยาลัยและจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

 การจ าหน่ ายหรื อแลกเปลี่ ยนอสั งหาริ มทรัพ ย์ 
ของราชวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ  
และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย รวมทั้ง 
ท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุนถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงิน 
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

 

อ านาจหน้าท่ี 
ของราชวิทยาลัย 



- ๓๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่ อการลงทุน 
โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์  และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ 
ราชวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

(๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของราชวิทยาลัยและท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุ 

(๑๐) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็น
นิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  
เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของราชวิทยาลัยหรือ 
น าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของ
ราชวิทยาลัย 
 

๑. หลักการ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ของราชวิทยาลัยได ้
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๕  ราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 

แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย ตลอดจน  
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน
ของราชวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงิ นหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของราชวิทยาลัย ให้กระท าได้
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
ภายในอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ 



- ๓๑ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การลงทุน
หรือการร่วมลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือ 
การร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(๖) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 

และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ 

ราชวิทยาลัย และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
(๑๐) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง

ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ 
ราชวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงการคลัง 

ซึ่งมีความประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติการใช้เงินตามกรอบวงเงินตามความในวรรคสอง 
ของ (๔) เป็นล าดับชั้นว่าถ้าเกินวงเงินที่กฎหมายก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอของกระทรวงการคลังไม่สามารถใช้กับกรณีของราชวิทยาลัยซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายได้ เนื่องจากการก าหนดให้กรณีจ านวนเงินเกินหนึ่งในสี่
ของจ านวนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี แต่หากเป็นจ านวน
เงินเกินครึ่งหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกนั้น 
ไม่เป็นการสมควรและไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการบริหารราชการ จึงได้แก้ไขการก าหนดวงเงิน 
ในวรรคสองของ (๔) ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน เป็น “การกู้ยืมเงิน การให้
กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงิน 
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน” และได้แก้ไขถ้อยค าเล็กน้อย
เพ่ือให้สอดคล้องกับแบบการร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน  (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๖ 
วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๓  ราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

ในมาตรา ๖ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 



- ๓๒ - 
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(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย ตลอดจน 
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน  
ของราชวิทยาลัย และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน  
หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให ้

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของราชวิทยาลัย ให้กระท าได้ 
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ
ภายในอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น  
เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของราชวิทยาลัย 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน  
หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่นายกรัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

(๖) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์  
และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๗ ) จ ัดให ้ม ีกองท ุน เพื ่อก ิจการต ่าง ๆ ตามว ัตถ ุประสงค ์ของราชว ิทยาล ัย  
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(๙) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ของราชวิทยาลัย และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
(๑๐) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง

ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ  
ของราชวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าและวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื ่อเป็นรายได้ 
ของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ มีผู้ ตั้ งข้อสั งเกตเกี่ ยวกับ 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามมาตรา ๑๓ (๕) กรณีการออกพันธบัตรหรือ
ตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นอ านาจที่แตกต่างจาก 
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มหาวิทยาลัยอ่ืนหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า อ านาจหน้าที่ดังกล่าวมีก าหนดไว้ในกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการออกพันธบัตรถือว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความปลอดภัย
มากที่สุด (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

มาตรา ๑๔  รายได้ของราชวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่ รัฐบาลหรือราชวิทยาลัยจัดตั้ งขึ้น  

และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ

ค่าบริการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือ 

การร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ 

หรือจัดหาประโยชน์ ในที่ ราชพัสดุที่ ราชวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้  
หรือจัดหาประโยชน์ 

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่ 

ราชวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยและการพัฒนาราชวิทยาลัย
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของราชวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของราชวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
และราชวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัยตามความจ าเป็นของราชวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัย 
ในสัดส่วน เดียวกัน  เพื่ อ เป็นค่ าใช้จ่ ายดั งกล่ าวให้ แก่ผู้ ปฏิบั ติ งาน 
ในราชวิทยาลัยด้วย 

รายได้ของ 
ราชวิทยาลัย 
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๑. หลักการ 
การจัดตั้งราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง มีหน้าที่ ในการ 

จัดการศึกษา ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้  
และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยให้ 
ราชวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ นั้น เพ่ือให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  สามารถด าเนินการได้อย่างมีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งนี้ จึงได้ก าหนดให้ราชวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุน 
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และรายได้
หรือผลประโยชน์อ่ืน  นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยยังสามารถถือกรรมสิทธิ์ในเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศ
ให้แก่ราชวิทยาลัยและมีอ านาจปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์จากรายได้หรือผลประโยชน์ 
ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โดยรายได้จากการด าเนินงานถือเป็น
รายได้ของราชวิทยาลัย  ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาราชวิทยาลัย  โดยไม่ต้ องน าส่ ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการที่ก าหนดในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๖  รายได้ของราชวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการด าเนินการตามมาตรา ๑๕ (๔) และ 

(๑๐) และจากทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ 

ในที่ราชพัสดุที่ราชวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่ราชวิทยาลัยโดยตรง 

เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  
ตามมาตรา ๖ และการพัฒนาราชวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของราชวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ของราชวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และราชวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัยตามความจ าเป็นของราชวิทยาลัย 



- ๓๕ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม
ให้แก่ราชวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานราชวิทยาลัยด้วย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณ าของคณ ะกรรมการกฤษฎี กา  ได้ พิ จารณ าข้อสั งเกตของ

กระทรวงการคลังที่เสนอให้ตัดความในวรรคสี่  ที่ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม
ให้แก่ราชวิทยาลัยในกรณีที่รายรับไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของราชวิทยาลัยออก 
เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับความในวรรคสองที่ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ 
ราชวิทยาลัยเป็นจ านวนที่ เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ  
ราชวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการของราชวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืนก็ได้ก าหนดหลักการนี้ไว้  จึงได้มีมติให้คงความในวรรคสี่ 
ไว้ตามร่างเดิม และได้แก้ไขถ้อยค าในวรรคห้า จาก “พนักงานราชวิทยาลัย” เป็น “ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย” เพ่ือให้ในกรณีที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและสิทธิประโยชน์อ่ืนมีความครอบคลุมถึงบุคลากรในราชวิทยาลัยทุกประเภท และแก้ไขความ
ในวรรคสามให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน เป็น “รายได้ของราชวิทยาลัยไม่เป็น
รายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายอื่น” 

ส าหรับความในวรรคหนึ่ง เรื่องที่มารายได้ของราชวิทยาลัย ได้ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๔  รายได้ของราชวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แกร่าชวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์ 

จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจาก

ทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ 

ในที่ราชพัสดุที่ราชวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
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เงินอุดหนุนทั่ วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่ราชวิทยาลัยโดยตรง  
เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
และการพัฒนาราชวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของราชวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีท่ีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ของราชวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และราชวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ 
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัยตามความจ าเป็นของราชวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่  
ราชวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยด้วย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบัญญัติ 

ในมาตรา ๑๔ วรรคสี่ ซึ่งเป็นกรณีที่รายได้ของราชวิทยาลัยมีจ านวนไม่เพียงพอ และราชวิทยาลัย 
ไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้  รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่ราชวิทยาลัย 
ตามความจ าเป็นของราชวิทยาลัย นั้น อาจจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ ที่ประชุมจึงได้มีการอภิปราย 
ความจ าเป็นในการบัญญัติความดังกล่าว โดยเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่ าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
หลักประกันให้ราชวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภารกิจของราชวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น  
จึงให้คงความดังกล่าวไว้ (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๑๕  ราชวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่ง 

ราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในราชวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลน 
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์ 
อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การส่งเสริม 
และสนับสนุน 
ผู้ทีร่าชวิทยาลัย
รับเข้าศึกษา 
และนกัศึกษา 
ที่ขาดทุนทรัพย์ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับบุคคล  
๒ กลุ่ มที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่ างแท้จริ ง ให้ ได้มี โอกาส เรียนจนส าเร็จปริ ญญ าตรี  คือ  
๑. ผู้ที่ราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในราชวิทยาลัย แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนักศึกษาก็ตาม  
และ ๒. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในราชวิทยาลัย โดยในการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์ 
อย่างแท้จริงนั้น ให้ราชวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย  
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๗  ราชวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

ในราชวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากและจะเป็นภาระทางงบประมาณ ราชวิทยาลัยอาจไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้กับนักศึกษาทุกรายได้ และหลักการในเรื่องนี้มีความแตกต่างไปจากการให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่จะให้ทุนการศึกษาเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น  
และไม่รวมถึงการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรต่าง ๆ ด้วย  อย่างไรก็ดี  
หากในอนาคตสภาราชวิทยาลัยมีความพร้อมและเห็นสมควรจะให้การสนับสนุนนักศึกษาในระดับที่ 
สูงกว่าปริญญาตรีก็สามารถด าเนินการได้  ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมจึงมีมติก าหนดให้ราชวิทยาลัย 
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๕  ราชวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งราชวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

ในราชวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๑๖  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ราชวิทยาลัยได้มา

โดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของราชวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับ
ทรัพย์สินของราชวิทยาลัย หรือได้มาโดยทางอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัย 

บทยกเว้นมิให้
อสังหาริมทรัพย์ 
ทีร่าชวิทยาลัยได้มา
เป็นที่ราชพัสด ุ

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้อสังหาริมทรัพย์ที่ ราชวิทยาลัยได้มาจาก ๑. การอุทิศให้ ๒. การซื้อ 

ด้วยเงินรายได้ของราชวิทยาลัย ๓. การแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของราชวิทยาลัย หรือ ๔. โดยทางอ่ืน  
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ให้อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัยและไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ 
ราชวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์หรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และน ารายได้มาใช้จ่าย
ในกิจการของราชวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ 
ที่ก าหนดในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๘  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ราชวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อ 
ด้วยเงินรายได้ของราชวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของราชวิทยาลัย หรือได้มาโดยทางอ่ืน 
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๖  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ราชวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อ 

ด้วยเงินรายได้ของราชวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของราชวิทยาลัย หรือได้มาโดยทางอ่ืน 
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๑๗  ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์

เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การให้บริการ 
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็น 
ข้อต่อสู้กับราชวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของราชวิทยาลัยมิได้ 

บทยกเว้นมิให้
ทรัพย์สินของ 
ราชวิทยาลัยอยู่ใน
ความรับผิด 
แห่งการบังคับคดี 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  

การให้บริการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง  อีกทั้ง บุคคลใด  
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับราชวิทยาลัยไม่ได้ 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๙  ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  

การให้บริการทางวิชาการ และการบริการสาธารณะ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง 
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้กับราชวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของราชวิทยาลัยมิได้ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณากรณีการก าหนดให้

ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่ ใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับการบริการสาธารณะไม่อยู่ ในความรับผิด 
แห่งการบังคับคดีว่ามีขอบเขตที่กว้างมาก เนื่องจากทรัพย์สินของราชวิทยาลัยย่อมจะต้องใช้เพ่ือการ
บริการสาธารณะทั้งสิ้น  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดให้ทรัพย์สินของ 
ราชวิทยาลัยประเภทใดไม่อยู่ ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็จะต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๖ ด้วย จึงมีมติให้ตัดเรื่องการบริการสาธารณะออก 
และได้เพิ่มการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
อ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๘) ครั้งที ่๓ วันจันทร์ ที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๗  ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา  

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และ  
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับ  
ทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ  
ราชวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของราชวิทยาลัยมิได้ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๑๘  บรรดารายได้และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย

จะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 
เงินและทรัพย์สินที่ มีผู้ อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัยจะต้อง

จัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าว ราชวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ อุทิศ 
หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาราชวิทยาลัย 

การบริหารจัดการ 
เงิน รายได้ และ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
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๑. หลักการ 
ก าหนดให้ราชวิทยาลัยต้องจัดการรายได้และทรัพย์สินของราชวิทยาลัยให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย โดยในส่วนของเงินและทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัย 
ต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้ อุทิศก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  
ราชวิทยาลัยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศหรือทายาท ถ้าไม่มีทายาทหรือไม่ปรากฏทายาท 
หากจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้
มีการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของราชวิทยาลัยตามอ าเภอใจ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๐  บรรดารายได้และทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจะต้องจัดการ 
เพ่ือประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้
ก าหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ แต่ถ้ามีความจ าเป็น 
ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ราชวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เพ่ิมเติมให้การได้รับความยินยอม

จากผู้ อุทิศหรือทายาทต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเนื่องจากทรั พย์สินบางประเภท 
เป็นอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้ งแก้ ไขถ้อยค าอีกเล็กน้อยเพ่ือให้ เป็นไปตามแนวทางเดียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาไปแล้ว 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๘  บรรดารายได้และทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้ อุทิศ

ก าหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ราชวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท 
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๑๙  ให้มีสภาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาราชวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) เลขาธิการราชวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภาราชวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ หัวหน้า

ส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง 
(๔) กรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนไม่เกินห้าคน  

ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน

สิบคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
โดยค าแนะน าของประธานสภาราชวิทยาลัย 

ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัย
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ คนหนึ่ ง เป็ น รองประธานสภาราช วิทยาลั ย  และให้ 
รองประธานสภาราชวิทยาลัยท าหน้าที่แทนประธานสภาราชวิทยาลัย  
เม่ือประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือไม่มีผู้ ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย และในกรณีที่ รองประธานสภา 
ราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบั ติหน้ าที่ ได้  หรือเม่ือไม่ มีผู้ ด ารงต าแหน่ ง 
รองประธานสภาราชวิทยาลัย ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการสภา 
ราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานสภาราชวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาราชวิทยาลัย
และกรรมการสภาราชวิทยาลัยตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย 

ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัย 
คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาราชวิทยาลัย และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาราชวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

องค์ประกอบของ
สภาราชวิทยาลัย 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีสภาราชวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการบริหาร  

มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัย 
จะประกอบไปด้วย ประธานสภาราชวิทยาลัย เลขาธิการราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัย 
โดยต าแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรรมการสภาราชวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัย และกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของประธานสภาราชวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งประธานสภาราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
และกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย และให้สภา 
ราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาราชวิทยาลัย 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๑  ให้มีสภาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาราชวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) เลขาธิการราชวิทยาลัย เป็นรองประธานสภาราชวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตาม 

มาตรา ๙ 
(๔) กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน และในจ านวนนี้

จะต้องเป็นบุคคลซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกอย่างน้อยจ านวนหกคน 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยตาม (๓) ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานสภาราชวิทยาลัยท าหน้าที่แทน เมื่อรองประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาราชวิทยาลัย ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการ  
สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนรองประธานสภาราชวิทยาลัย 

ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา 
ราชวิทยาลัย และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาราชวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ พิจารณาองค์ประกอบของ 

สภาราชวิทยาลัย และที่ประชุมเห็นสมควรให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัยโดยให้
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมเป็นกรรมการสภาราชวทิยาลัยดว้ย 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในสภาราชวิทยาลัยในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของราชวิทยาลัย โดยได้ก าหนดเพ่ิมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งเลือกจาก
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย และได้แก้ไขความใน (๓) กรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนสามคน  
ซ่ึงเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ นั้น ได้แก้ไขเป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยจากหัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) (๓) และ (๔) เป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัย รวมทั้งได้ก าหนดให้
กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง
กรรมการดังกล่าวนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาราชวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมได้แก้ไขความ 
ในวรรคสี่โดยตัดกรณีการก าหนดให้ เมื่อรองประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ 
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธาน ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่แทนรองประธาน ออก เนื่องจากความในร่างมาตรา ๒๑ (๒) ได้ก าหนดให้เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยเป็นรองประธานสภาราชวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ซ่ึงหากเลขาธิการราชวิทยาลัยไม่อาจ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ ย่อมจะต้องมีผู้รักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัยมาปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่แล้ว  
จึงไม่อาจจะเกิดกรณีที่รองประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
รองประธาน และได้ปรับปรุงเป็นวรรคสอง โดยก าหนดให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นรองประธานสภาราชวิทยาลัย และให้รองประธาน 
สภาราชวิทยาลัยท าหน้าที่แทนประธานสภาราชวิทยาลัย เมื่อประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ ได้  หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย  และในกรณีที่รองประธาน 
สภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาราชวิทยาลัย  
ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธาน  
สภาราชวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที ่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๗ วันจันทร์ ที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่  ๙ วันจันทร์ ที ่ 
๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๙  ให้มีสภาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาราชวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) เลขาธิการราชวิทยาลัย  
(๓) กรรมการสภาราชวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) 

(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง  
(๔) กรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงาน 

ในราชวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของประธานสภาราชวิทยาลัย  
ให ้สภาราชวิทยาลัย เล ือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒ ิคนหนึ ่ง  

เป็นรองประธานสภาราชวิทยาลัย และให้รองประธานสภาราชวิทยาลัยท าหน้าที่แทนประธาน 
สภาราชวิทยาลัย เมื่อประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาราชวิทยาลัย และในกรณีที่รองประธานสภาราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาราชวิทยาลัย ให้สภาราชวิทยาลัยเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานสภาราชวิทยาลัย 

หล ัก เกณฑ์และวิธ ีการได ้มาซึ ่งประธานสภาราชวิทยาล ัยและกรรมการ  
สภาราชวิทยาลัยตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุ การ 
สภาราชวิทยาลัย และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาราชวิทยาลัยด้วยก็ได้ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๒๐  ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภา
ราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 

(๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของประธาน 
สภาราชวิทยาลัย
และกรรมการสภา
ราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ จะด ารงต าแหน่ งประธานสภาราชวิทยาลัย 
และกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๒  ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 

(๒)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งบริหาร 
ในพรรคการเมือง 

(๓) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก้ไขความใน (๓) โดยก าหนดให้

ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพ่ิมขึ้น (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๐  ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 
(๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งบริหาร 

ในพรรคการเมือง 
(๓) มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
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๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๒๑  ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการ 

สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือก
ใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง 
ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 
(๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็น

ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 
และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) แทนต าแหน่งที่ ว่าง  
ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณี ที่ ป ระธานสภาราช วิทยาลั ยหรือกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕ ) พ้นจากต าแหน่ ง 
ก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือก 
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่งแทนอยู่ ในต าแหน่ง 
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณี ที่ ป ระธานสภาราช วิทยาลั ยหรือกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) ขึ้นใหม่ ให้ประธานสภาราชวิทยาลัย 
 

วาระการด ารง
ต าแหน่งและ 
การพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานสภา 
ราชวิทยาลัย 
และกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัย 
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หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) ขึ้นใหม่แล้ว 
 

๑. หลักการ 
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ งของประธานสภาราชวิทยาลัย  กรรมการ 

สภาราชวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  และกรรมการสภาราชวิทยาล ัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คราวละสี่ปี เพ่ือมิให้มีการบริหารจัดการราชวิทยาลัยทีน่านเกินไปจนอาจเป็นการสร้าง
อิทธิพลขึ้นในราชวิทยาลัย หรือท าให้เหนื่อยหน่ายต่อการท างานจนไม่มีจิตใจในการท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพได้ แต่ทั้งนี้  ก็มิได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งติดต่อกันกี่ปี  
โดยอาจได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือกใหม่ได้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คนดีมีฝีมือที่พ้นจากวาระ 
การด ารงต าแหน่งไปแล้ว สามารถเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้  นอกจากนี้ ได้ก าหนดเหตุแห่งการ พ้น
จากต าแหน่งไว้ด้วย เพ่ือเป็นเงื่อนไขไว้ว่าในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อยู่ หากมีพฤติการณ์ตามที่
กฎหมายก าหนดก็อาจ พ้นจากต าแหน่ งได้  รวมทั้ งก าหนดรองรับ ให้ ในกรณี ที่ กรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยประเภทใดประเภทหนึ่งว่างลง ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ เพ่ือให้สภาราชวิทยาลัยสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าองค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัยจะไม่ครบถ้วนก็ตาม  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๓  ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยตาม 
มาตรา ๒๑ (๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งใหม่อีกได ้

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยและ
กรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๓) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นประธานสภาราชวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภาราชวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและต้องโทษจ าคุกอยู่โดยค าพิพากษานั้น 
ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัย  

ตามมาตรา ๒๑ (๓) หรือ (๔) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน 
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สภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๓) หรือ (๔) แทนต าแหน่งที่ว่าง  
ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ 
(๓) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่ งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
จะไม่ด าเนนิการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ 
(๓) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน 
สภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๓) หรือ (๔) ขึ้นใหม่ ให้ประธาน 
สภาราชวิทยาลัย หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๓) หรือ (๔) ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๒๑ (๓) หรือ (๔) ขึ้นใหม่แล้ว  
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก้ไขในส่วนของการพ้นจากต าแหน่ง

ของกรรมการสภาราชวิทยาลัยที่มาจากหัวหน้าส่วนงานตามร่างมาตรา ๒๑ (๓) ว่าไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดเรื่องการพ้นจากต าแหน่งตามวาระเพราะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่แล้ว และเนื่องจาก 
การพิจารณาในร่างมาตรา ๒๑ ได้ก าหนดองค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นเป็น (๓/๑)  
โดยก าหนดให้ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัยด้วย  ดังนั้น  
ในร่างมาตรานี้จึงได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกัน ส่วนความใน (๖) ที่ก าหนดให้สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องมีค าว่า 
“เท่าที่มีอยู่” อีก เนื่องจากการก าหนดคะแนนเสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมดย่อมหมายความถึง
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อยู่แล้ว (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  อีกทั้งที่ประชุมมีข้อสังเกตใน (๗) กรณีการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีค าวินิจฉัยที่  
๓๖/๒๕๔๒ วินิจฉัยไว้ว่า ต้องหมายถึงการได้รับโทษจ าคุกจริง ๆ เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีการได้รับโทษ
จ าคุกแต่ศาลให้รอการลงโทษไว้ก่อน  ดังนั้น ความในตอนท้ายว่า “และต้องโทษจ าคุกอยู่ 
โดยค าพิพากษาของศาลนั้น” ไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ และจะไม่รวมถึงกรณีที่ศาลรอการลงโทษด้วย 
ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัดออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่ ๓  
วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า  
ควรใช้รูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา หรือใช้รูปแบบพิ เศษโดยก าหนดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน โดยมี  
สภาราชวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและบริหารจัดการในภาพรวมของทั้ง  
๓ หน่วยงาน โดยทั้ง ๓ หน่วยงานจะมีความเป็นอิสระทางวิชาการ ซึ่งตัวอย่างของสถาบันทางวิชาการ
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ประเภทนี้ ได้แก่ สถาบันศศินแห่งจุฬาลงกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ซึ่งที่ประชุม 
ได้ พิ จารณ าแล้ว เห็ นสมควรให้ ใช้ รูปแบบของมหาวิทยาลั ยในก ากับของรัฐ เช่น เดียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอ่ืน ๆ และพิจารณาก าหนดรายละเอียด 
ที่แตกต่างในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๑  ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลั ยตาม 

มาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยและ
กรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นประธานสภาราชวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภาราชวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัย 

ตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน 
สภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) แทนต าแหน่งที่ว่าง  
ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 
(๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มี 
การเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มี 
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได ้

ในกรณีที่ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 
(๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน 
สภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิ ได้ เลือกกรรมการ  
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) ขึ้นใหม่  ให้ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ (๕) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือเลือกกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๔) ขึ้นใหม่แล้ว 
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๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรจ ากัดวาระ

การด ารงต าแหน่งของประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยมิให้ด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ กรรมาธิการฯ ซึ่งมาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ข้อมูลต่อ
ที่ประชุมว่า ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งในลักษณะดังกล่าวไว้ เพราะถึงแม้ก าหนดไว้
เช่นนั้น หากบุคคลดังกล่าวเว้นระยะการด ารงต าแหน่งไปเพียงช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถกลับมา 
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ อีกอยู่ดี  ที่ประชุมจึงมิได้มีการแก้ไขความดังกล่าว (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑  
วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

มาตรา ๒๒  สภาราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของราชวิทยาลัยอ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของราชวิทยาลัย และ 
วางนโยบาย รวมทั้ งอนุ มัติแผนพัฒนาของราชวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ 
ส่วนงานใดในราชวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับ
ส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และ
ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ 
และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 

(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง หรือ 
การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของ 
ส่วนงานดังกล่าว 

(๖) อนุ มัติการรับสถานศึกษาชั้นสู งหรือสถาบัน อ่ืน 
เข้าสมทบในราชวิทยาลัยและยกเลิกการรับเข้าสมทบ 

(๗) อนุ มัติการจัดการศึกษาร่วม และยกเลิกการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 

(๘) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง 
การปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
ทั้งของราชวิทยาลัยและที่ราชวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

 

อ านาจหน้าท่ีของ 
สภาราชวิทยาลัย 
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(๑๐) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนประธานสภาราชวิทยาลัย กรรมการ 
สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๑) แต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม 

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองเลขาธิการราชวิทยาลัย 
(๑๓ ) แต่ งตั้ งกรรมการที่ ป รึกษาราช วิทยาลัยหรือ 

ให้กรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง 
(๑๔) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ 

การจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้ง

องค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๓ (๑๐) 
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณ

รายจ่ายของราชวิทยาลัย 
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเลขาธิการ 

ราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ 
วรรคสอง 

(๑๘) รับรองรายงานประจ าปีของราชวิทยาลัยและเสนอ
รายงานนั้นต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ 

(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
สภาราชวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยทราบ 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของราชวิทยาลัย 
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 

๑. หลักการ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัยในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

ราชวิทยาลัยและอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาราชวิทยาลัย 
อนุมัติการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การจัดตั้ง 
การรวม การเปลี่ยนแปลง หรือการยุบเลิกส่วนงาน การรับสถานศึกษาเข้าสมทบหรือจัดการศึกษาร่วม 
การตั้ งงบประมาณ อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน แต่งตั้ งผู้บริหารและผู้ด ารงต าแหน่ ง  
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ทางวิชาการ รวมทั้งออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๔  สภาราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
ราชวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของราชวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาของราชวิทยาลัยที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 

(๒) ออกข้อบั งคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ราชวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในราชวิทยาลัย
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและ
สวัสดิการพนักงานราชวิทยาลัย 

(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ รวมทั้งการแบ่ง

และการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในราชวิทยาลัย  

และยกเลิกการรับเข้าสมทบ 
(๗) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม และยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

ชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๘) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๙ ) อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้ งของราชวิทยาลัยและ 

ที่ราชวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ ์

(๑๐) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณา 
ถอดถอนประธานสภาราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการราชวิทยาลัย 
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งอ่ืนใดในราชวิทยาลัย 
ที่ข้อบังคบัของราชวิทยาลัยก าหนดให้เทียบเท่าศาสตราจารย์ 

(๑๑ ) แต่ งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุณ  รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม 

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองเลขาธิการราชวิทยาลัย และรองหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา ๙ 

(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยและกรรมการสภา 
ที่ปรึกษาราชวิทยาลัย 
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(๑๔) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหา 
แหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 

(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายขององค์กร
ดังกล่าว 

(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของราชวิทยาลัย 
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้า

ส่วนงานตามมาตรา ๙ 
(๑๘) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ให้รักษาการแทนเลขาธิการ

ราชวิทยาลัย ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง 
(๑๙) รับรองรายงานประจ าปีของราชวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี 

เพ่ือทราบ 
(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพ่ือกระท า

การใด ๆ อันอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลั ย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยทราบ 

(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของราชวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการเสนอแก้ไขร่างมาตรา ๒๔ (๓) 

กรณีอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัยในการออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และ
ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานราชวิทยาลัย จาก “พนักงานราชวิทยาลัย” เป็น 
“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” เพ่ือให้การออกข้อบังคับดังกล่าวมีความครอบคลุมถึงบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยทุกประเภท ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ 
ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ส่วนในร่างมาตรา ๒๔ (๘) กรณีอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัยในการอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา นั้น เนื่องจากที่ประชุมเคยมีข้อสังเกตว่าควรเพ่ิมเติมให้การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
การศึกษาและการเปิดสอนของสภาราชวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนดและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย จึงมีการเสนอให้แก้ไขความ  
ใน (๘) ดังนี้  “พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รวมทั้ ง 
การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา” แต่ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์มีข้อสังเกตว่า โดยหลักการแล้วเห็นด้วยกับการที่จะก าหนดให้หลักสูตรของราชวิทยาลัย 
มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน และในปัจจุบันหลักสูตรของราชวิทยาลัยก็ถือว่ามีเกณฑ์ 
และมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดอยู่แล้ว แต่ในการ
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ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยในบางกรณีมีลักษณะเฉพาะ เช่น เป็นหลักสูตรที่ต้อง
มีการด าเนินการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ท าให้หลักสูตรที่ ส.ก.อ. ก าหนดไม่สามารถ
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยได้ ซ่ึงผู้แทน สกอ. ชี้แจงว่า มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ. นั้น จะถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ซึ่งหากจะก าหนดให้ใช้เกณฑ์ของ ส.ก.อ. ก็ไม่น่าจะ
เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ  นอกจากนี้ กรณีหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะก็สามารถเสนอขอยกเว้นต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยปกติราชวิทยาลัยก็จะต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดอยู่แล้ว  
ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๘) ที่เสนอมาใหม่ จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ 
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ในส่วนของร่างมาตรา ๒๔ (๑๐) กรณี อ านาจหน้าที่ ของสภาราชวิทยาลัย 
ในการพิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนประธาน  
สภาราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งอ่ืนใดในราชวิทยาลัยที่ข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัยก าหนดให้เทียบเท่าศาสตราจารย์นั้น มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยในกรณีของ 
“ต าแหน่งอ่ืนใดในราชวิทยาลัยที่ข้อบังคับของราชวิทยาลัยก าหนดให้เทียบเท่าศาสตราจารย์ ”  
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหมายถึงต าแหน่งใด เนื่องจากภารกิจหลักของราชวิทยาลัยคือการวิจัย และเมื่อ
เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ก็ไม่พบว่ามีการก าหนดให้มีต าแหน่งอ่ืนใดที่ เทียบเท่า
ศาสตราจารย์ไว้ด้วย ซึ่งผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชี้แจงว่า เนื่องจากส่วนงานของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะมีบุคลากรในต าแหน่งนักวิจัยช านาญการและนักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ  
ซึ่งในปัจจุบันนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษจะเทียบได้กับศาสตราจารย์ จึงควรก าหนดรองรับบุคลากร
ที่เป็นนักวิจัยระดับสูงที่เทียบเท่าศาสตราจารย์นั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ได้ ซึ่งได้มีผู้ยกตัวอย่างกรณีสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งศาสตราภิชาน 
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

โดยในกรณีนี้  มีความเห็นที่แตกต่างไปว่า โดยหลักแล้วจะมี เพียงต าแหน่ ง 
ทางวิชาการเท่านั้นที่จะก าหนดให้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง การที่ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
จะก าหนดให้ต าแหน่งอ่ืนใดในราชวิทยาลัยที่เทียบเท่าศาสตราจารย์และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นั้น อาจจะขัดกับหลักการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และในส่วนของผู้ที่ จะด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ได้นั้น จะต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนั้น สภาราชวิทยาลัยจึงไม่อาจจะออกข้อบังคับก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ที่ เทียบเท่าศาสตราจารย์ได้  ต าแหน่งทางวิชาการที่จะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า และศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า  
และหากประสงค์ที่ จะก าหนดให้นักวิจัยระดับสูงสามารถด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ ได้   
สภาราชวิทยาลัยย่อมอาศัยอ านาจตามร่างมาตรา ๕๒ วรรคสาม ก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๔ (๑๐) อีก ส่วนต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
เป็นต าแหน่งที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เนื่องจากเป็นผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจึงสมควรแต่งตั้งเพ่ือให้เป็นเกียรติยศเท่านั้น  และในกรณี 
ของต าแหน่งศาสตราภิชานที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๑ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น ต าแหน่งดังกล่าวมิใช่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ แต่เป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย โดยเป็นต าแหน่งทีจ่ะใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยยังคงว่าจ้าง
บุคคลนั้นอยู่เท่านั้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ตัดอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัย 
ในการพิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนต าแหน่ง  
อ่ืนใดในราชวิทยาลัยที่ข้อบังคับของราชวิทยาลัยก าหนดให้เทียบเท่าศาสตราจารย์ ออก (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ในส่วนของร่างมาตรา ๒๔ (๑๐) ยังมีประเด็นว่า ต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนงานตามมาตรา ๙ มีความจ าเป็นต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วยหรือไม่  เพราะเมื่อ
เทียบเคียงกับหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืนก็ไม่ได้ก าหนดให้มีการ  
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย แต่เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งหัวหน้า 
ส่วนงาน โดยเฉพาะในกรณีของ “คณบดี” ที่มหาวิทยาลัยทั่วไปจะไม่ก าหนดให้คณบดีเป็นต าแหน่ง 
ที่จะต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย  
และมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารงานของ 
ราชวิทยาลัย และถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างการด าเนินการของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอ่ืน 
จะเห็นว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มิได้มีลักษณะต่างกับมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างสิ้นเชิง เช่น กรณีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีวิทยาเขตหลายแห่งโดยมีผู้รับผิดชอบคือรองอธิการบดี ซึ่งก็มีอ านาจหน้าที่
ในการดูแลวิทยาเขตซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง แต่ในแง่ของ
ความรับผิดชอบในความเป็นผู้แทนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยก็จะมีได้เฉพาะอธิการบดีที่เป็นผู้บริหาร
ซึ่งจะมี Legal Entity เนื่องจากหากก าหนดให้มี Legal Entity เท่ากันหมดก็น่าจะเป็นปัญหา 
ในทางการบริหาร 

โดยในกรณีนี้ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชี้แจงว่า ในประเด็นดังกล่าวได้
เคยมีการหารือร่วมกับเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์แล้ว ซึ่งได้ให้แนวทางว่า ราชวิทยาลัยมีลักษณะเป็น 
Supra Structure ซึ่งประกอบด้วยสถาบันจ านวน ๓ สถาบัน คือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ซึ่งล้วนเป็นสถาบันชั้นสูง 
การก าหนดให้หัวหน้าส่วนงานของทั้ง ๓ สถาบันจะต้องได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
จึงมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
ไม่ขัดข้องในหลักการดังกล่าว เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ 
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘) 
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ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๒  สภาราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

ราชวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของราชวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติ

แผนพัฒนาของราชวิทยาลัยที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ 
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในราชวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและ
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง หรือการยุบเลิกส่วนงานตาม 

มาตรา ๘ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในราชวิทยาลัย และ

ยกเลิกการรับเข้าสมทบ 
(๗) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม และยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

ชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๘) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของราชวิทยาลัยและ

ที่ราชวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

(๑๐) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
ประธานสภาราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

(๑๑ ) แต่ งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุณ  รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม 

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองเลขาธิการราชวิทยาลัย 
(๑๓) แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัยหรือให้กรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย 

พ้นจากต าแหน่ง 
(๑๔) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหา 

แหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล 

หรือยกเลกินิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑๐)  
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของราชวิทยาลัย 
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(๑๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเลขาธิการราชวิทยาลัย และ 
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง 

(๑๘) รับรองรายงานประจ าปีของราชวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบ 

(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท า
การใด ๆ อันอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยทราบ 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของราชวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาต รา  ๒ ๓   ก ารป ระชุ ม แ ละ วิ ธี ด า เนิ น งาน ขอ ง 

สภาราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
การประชุมและ 
วิธีด าเนินงานของ
สภาราชวิทยาลัย 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาราชวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ

ของราชวิทยาลัย เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๕  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๓  การประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๒๔  ให้มีคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
กรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกราชวิทยาลัย 

คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยมีหน้าที่ ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาต่อราชวิทยาลัยและสนับสนุนการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย 
รวมทั้งการระดมทุนให้แก่ราชวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ ง วาระ 
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการที่ปรึกษา 
ราชวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะที่ปรึกษา 
ราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

คณะที่ปรึกษา 
ราชวิทยาลัย 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้ มีคณ ะที่ ป รึกษาราชวิทยาลั ย ซึ่ งสภาราชวิทยาลั ยแต่ งตั้ งจาก

บุคคลภายนอกราชวิทยาลัย โดยก าหนดให้จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระ 
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง การประชุมและวิธีด าเนินงานของกรรมการที่ปรึกษา 
ราชวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกอบด้วยส่วนงาน 
คือ ส านักงานราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  และวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนงานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ จึงได้ก าหนดให้มีคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยขึ้น โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประธาน โดยคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยมีหน้าที่ 
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่อราชวิทยาลัยและสนับสนุนการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย รวมทั้ง
การระดมทุนให้แก่ราชวิทยาลัย  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๖  ให้มีสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยประกอบด้วยประธานสภาที่ปรึกษา 
ราชวิทยาลัยคนหนึ่งและกรรมการสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภาราชวิทยาลัย
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัย 

สภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่อสภาราชวิทยาลัย 
และสนับสนุนการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย รวมทั้งหารายได้ให้กับราชวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัย รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของ

สภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยในการหารายได้ให้กับราชวิทยาลัยว่าควรตัดออกหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ 
ที่ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขหน้าที่ในการหารายได้ให้กับ 
ราชวิทยาลัย เป็น หน้าที่ในการระดมทุนให้แก่ราชวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของ  
ราชวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๗ (๖) ในการระดมทุนและความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุน 
การวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจการอ่ืนๆ ของราชวิทยาลัย  
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ขอหารือว่า สามารถก าหนดให้
ประธานสภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยเป็นบุคคลเดียวกับประธานสภาราชวิทยาลัยได้หรือไม่ เพราะเมื่อมี
การตั้งราชวิทยาลัยแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงด ารง
ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้ท่านด ารงต าแหน่งประธานสภาที่ปรึกษา
ด้วย แม้ที่ประชุมจะเห็นพ้องกันว่า โดยหลักเหตุผลของการตั้งที่ปรึกษานั้น ผู้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่ง 
หนึ่งย่อมจะไม่สามารถตั้งตนเองเป็นที่ปรึกษาของตนเองได้ เนื่องจากจะเป็นการขัดกับลักษณะของ
การเป็นที่ปรึกษา เมื่อในกรณีนี้สภาที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สภาราชวิทยาลัย  
จึงไม่อาจจะก าหนดให้ประธานสภาราชวิทยาลัยด ารงต าแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาของราชวิทยาลัย
นั้นเองได้  แต่อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานประสงค์จะให้องค์กรที่จะเป็นที่ปรึกษาท าหน้าที่ในลักษณะ
ของคณะที่ปรึกษา ซึ่งในการประชุมคณะที่ปรึกษา ประธานสภาราชวิทยาลัยก็จะสามารถท าหน้าที่
ประธานของการประชุมได้  โดยผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เห็นด้วยกับข้อสังเกตของ 
ที่ประชุมที่จะให้ตั้ งเป็นคณะที่ปรึกษาของราชวิทยาลัย เนื่องจากจะเหมาะสมกับลักษณะ 
การด าเนินการของราชวิทยาลัยมากกว่า ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขจาก สภาที่ปรึกษาของราชวิทยาลัย 
เป็น คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๔  ให้มีคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษา 

ราชวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัย 
คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่อราชวิทยาลัยและ

สนับสนุนการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย รวมทั้งการระดมทุนให้แก่ราชวิทยาลัย 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น

จากต าแหน่งของกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ 
คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 



- ๕๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๕  ให้ มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย เลขาธิการราชวิทยาลัย เป็นประธาน รองเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ 
วรรคสอง เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
โดยค าแนะน าของเลขาธิการราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
บริหารราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยเป็นประธาน รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  และส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า เป็นกรรมการ เพ่ือเป็นองค์กรรวมในการท างานของผู้บริหาร 
ในราชวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการบริหารงาน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติให้ เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่อง 

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย โดยก าหนดให้ประกอบด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่
ทางด้านการบริหารราชวิทยาลัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืนที่จะมีคณะกรรมการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีประเด็นอภิปราย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ประกอบด้วย เลขาธิการ 

ราชวิทยาลัย เป็นประธาน รองเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) 
และมาตรา ๘ วรรคสอง เป็นกรรมการ  

ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือ 
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยค าแนะน าของเลขาธิการราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
 



- ๖๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยมีอ านาจ
หน้าที่ เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนาราชวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน  
และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เลขาธิการ
ราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

อ านาจหน้าท่ี 
คณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ในการบริหาร 
ราชวิทยาลัย และพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การกลั่นกรองกฎหมายของราชวิทยาลัย การจัดตั้ง  
การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพ่ือให้ 
การท างานในการขับเคลื่อนการบริหารงานของผู้บริหารในราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติ

เรื่องคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ก็ต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ราชวิทยาลัยด้วย จึงได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น โดยไม่มีประเด็นอภิปราย 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอ

แผนพัฒนาราชวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย 
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เลขาธิการราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
 
 



- ๖๑ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาต รา  ๒ ๗   ก ารป ระชุ ม แ ละ วิ ธี ด า เนิ น งาน ขอ ง
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การประชุมและ 
วิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัย 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ

เรื่องคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้
มีบทบัญญัติว่าด้วยการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยขึ้น โดยไม่มี
ประเด็นอภิปราย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๗ การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๒๘  ให้มีเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ

การบริหารงานของราชวิทยาลัยและอาจมีรองเลขาธิการราชวิทยาลัย 
หรือผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือจะมีทั้งรองเลขาธิการราชวิทยาลัย
และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยตามจ านวนที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด 
เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีเลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมายก็ได้ 

เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย 
รองเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย  
และผู้ช่วยเลขาธิการ
ราชวิทยาลัย 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้มีเลขาธิการราชวิทยาลัย และอาจให้มีรองเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือ

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยด้วยก็ได้ เพือ่ท าหน้าที่บริหารราชวิทยาลัย 
 



- ๖๒ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๒๗  ให้มีเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ 

ราชวิทยาลัย และอาจมีรองเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือจะมีทั้ง 
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยตามจ านวนที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมายก็ได้ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๘  ให้มีเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ 

ราชวิทยาลัย และอาจมีรองเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือจะมีทั้ง 
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยตามจ านวนที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด  
เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมายก็ได้ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๒๙  เลขาธิการราชวิทยาลัยนั้ น  จะได้ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัยจาก 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและ 
วรรคสาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการราชวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของเลขาธิการราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

ผู้ ช่ ว ย เลข าธิ ก า รราช วิท ยาลั ยนั้ น  ให้ เล ข าธิ ก า ร 
ราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา ๓๑ วรรคสองและวรรคสาม 

การแต่งต้ังเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย  
รองเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย และ
ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย 
 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย 

และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย โดยเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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และผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้ เลขาธิการราชวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาบริหาร 
ราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๘  เลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑  
วรรคหนึ่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
ราชวิทยาลัย 

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
เลขาธิการราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๙  เลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑  
วรรคหนึ่งและวรรคสาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
ราชวิทยาลัย 

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
เลขาธิการราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและ 
วรรคสาม 

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคสองและวรรคสาม 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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มาตรา ๓๐  เลขาธิการราชวิทยาลัยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละส่ีปีและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

เม่ือเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ให้รองเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งด้วย 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ 

วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่าน

การประเมินตามหลกัเกณฑ์ที่สภาราชวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๔๔ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

วาระการด ารง
ต าแหน่งและ 
การพ้นจากต าแหน่ง
ของเลขาธกิาร 
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการราชวิทยาลัยคราวละสี่ปี เพ่ือมิให้อยู่ใน
ต าแหน่งนานเกินไป จนเป็นการสร้างอิทธิพลในราชวิทยาลัย หรือท าให้เหนื่อยหน่ายต่อการท างาน 
จนไม่มีจิตใจในการบริหารราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพได้ แต่ทั้ งนี้  ก็มิได้ก าหนดห้ามมิให้ 
บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งติดต่อกันกี่ปี โดยอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คนดี  
มีฝีมือที่พ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้ว สามารถเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้  นอกจากนี้  
ได้ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย เพ่ือเป็นเงื่อนไขไว้ว่าในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ 
อยู่ หากมีพฤติการณ์ตามที่กฎหมายก าหนด เลขาธิการราชวิทยาลัยก็อาจ พ้นจากต าแหน่งได้  
เพราะล้วนแต่เป็นเหตุที่เลขาธิการราชวิทยาลัยไม่สมควรที่จะด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือในฐานะ
ผู้แทนของราชวิทยาลัยได้อีกต่อไป รวมทั้งก าหนดให้เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งไปด้วยเนื่องจากถือได้ว่า
เป็นกลุ่มท างานกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้ผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารงานใหม่ท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒๙  เลขาธิการราชวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้  

เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วย
เลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งด้วย 
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นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
(๗) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตาม

หลักเกณฑ์ที่สภาราชวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๓๐ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและต้องโทษจ าคุกอยู่โดยค าพิพากษานั้น 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาความใน (๖) ที่ก าหนดให้

เลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อสภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  โดยเห็นควรให้ตัดค าว่า “เท่าที่มีอยู่” ออก เนื่องจาก
การก าหนดคะแนนเสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมดย่อมหมายความถึงจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่ 
มีอยู่อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีค าว่า “เท่าที่มีอยู่” อีก และเพ่ือเป็นการแก้ให้สอดคล้องกับที่ได้แก้ไข
ในร่างมาตรา ๒๓ วรรคสอง (๖) (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  

ส่วนใน (๘) ที่ก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อถูกจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและต้องโทษจ าคุกอยู่ โดยค าพิพากษานั้น  ที่ประชุมเห็นควร 
ให้ตัดความว่า “และต้องโทษจ าคุกอยู่โดยค าพิพากษาของศาลนั้น” ออก เพราะการพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัยที่ ๓๖/๒๕๔๒ 
วินิจฉัยไว้ว่า ต้องหมายถึงการได้รับโทษจ าคุกจริง ๆ เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีการได้รับโทษจ าคุก 
แต่ศาลให้รอการลงโทษไว้ก่อน  ดังนั้น ความในตอนท้ายว่า “และต้องโทษจ าคุกอยู่โดยค าพิพากษา
ของศาลนั้น” ไมจ่ าเป็นต้องก าหนดไว้ และจะไม่รวมถึงกรณีที่ศาลรอการลงโทษด้วย ที่ประชุมจึงมีมติ
ให้ตัดออก อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับที่ ได้แก้ไขแล้วกรณีการพ้นจากต าแหน่งของประธาน 
สภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๒๓ วรรคสอง (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๐  เลขาธิการราชวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้  
เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและ 

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งด้วย 
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นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด 
(๗) สภาราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตาม

หลักเกณฑ์ที่สภาราชวิทยาลัยก าหนดตามมาตรา ๔๔ 
(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงผลดีผลเสีย 

ของการไม่ก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการราชวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก  
การก าหนดหลักเกณฑ์การด ารงต าแหน่งไว้ตายตัวจะท าให้ขาดความยืดหยุ่น จึงควรก าหนดเปิดช่องไว้
ให้เป็นอ านาจของสภาราชวิทยาลัย 

นอกจากนี้  มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากร่างมาตรา ๒๙ วรรคแรก บัญญัติว่า 
“เลขาธิการราชวิทยาลัยนั้ น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งโดยค าแนะน าของ 
สภาราชวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม” 
ในขณะที่ร่างมาตรา ๓๐ วรรคสาม (๓) บัญญัติว่า “นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม” กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้นคือ  
ผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งตามร่างมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง 
คือ คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ส่วนร่างมาตรา ๓๑ วรรคสามคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของราชวิทยาลัย จึงเห็นว่าคุณสมบัติในเรื่องการศึกษาและการท าการสอนหรือประสบการณ์ด้าน  
การบริหารของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยนั้น เป็นคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกต้องมีการยืนยันจากสถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษาด้วย  ดังนั้น จึงไม่อาจเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอันเป็นเหตุให้พ้นจาก
ต าแหน่งได้  

โดยในกรณีนี้ กรรมาธิการฯ ซึ่งมาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่า 
เนื่องจากร่างมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ก่อนเข้ารับต าแหน่ง แต่หากจะก าหนดคุณสมบัติอ่ืนหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนจะก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับของราชวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๓๑ วรรคสาม ส่วนร่างมาตรา ๓๐ วรรคสาม เป็นการพ้น
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จากต าแหน่งก่อนวาระ คือ การขาดคุณสมบัติหลังจากเข้ารับต าแหน่งแล้วเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่ง 
จึงเป็นบทบัญญัติที่ ไม่เหมือนกันแต่ไม่ขัดกัน ซึ่งการที่ร่างมาตรา ๓๐ (๓) ก าหนดให้เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสามนั้น จ าเป็นต้องบัญญัติเผื่อไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ เพราะในขณะเข้ารับ
ต าแหน่งอาจตรวจไม่พบการขาดคุณสมบัติแต่มาตรวจพบภายหลังจากที่เข้ารับต าแหน่งแล้ว เช่น  
การปลอมปริญญา หรือการถูกเพิกถอนปริญญา เป็นต้น ซึ่งการร่างกฎหมายจะต้องบัญญัติรองรับไว้
ส าหรับทุกกรณี เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการตีความในภายหลังได้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ
ตามค าชี้แจงดังกล่าว จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

มาตรา ๓๑  เลขาธิการราชวิทยาลัยและรองเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ าก ว่าชั้นปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว 
ไ ม่ น้ อ ยก ว่ าส ามปี ใน ราช วิทย าลั ยห รื อส ถาบั น อุ ด มศึ กษ า อ่ื น ที่ 
สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัย
รับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย 
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

คุณสมบัติเลขาธกิาร 
ราชวิทยาลัยและ 
รองเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลกัการ 

ก าหนดคุณสมบัติของเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย และผู้ช่วย
เลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๑  เลขาธิการราชวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด 

หรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่สภา  
ราชวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
หรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาชั้นหนึ่ งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา  
ราชวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ  
ราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนด

ความว่า “หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง” นั้น ย่อมท าให้เข้าใจได้ว่า ผู้ซึ่งมีแต่เพียงประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี โดยไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่จะ
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยได้ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติแก้ไขคุณสมบัติใน
ส่วนนี้โดยก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ง
ชั้นใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘)  นอกจากนี้ ได้ปรับรูปแบบการบรรยายคุณสมบัติของ
เลขาธิการราชวิทยาลัยและรองเลขาธิการราชวิทยาลัยให้เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกับร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน  (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๑  เลขาธิการราชวิทยาลัยและรองเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
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มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง เลขาธิการราชวิทยาลัย  
รองเลขาธิการราชวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๒  เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนของ 

ราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 

(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืน
ของราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
ราชวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภาราชวิทยาลัย 

(๓) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยและรองหัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง หรือให้ผู้ช่วย
เลขาธิการราชวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 

(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ด าเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

(๕) จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่
สภาราชวิทยาลัยก าหนด รวมทั้ งให้ มีการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 

(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 

(๗) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
เสนอต่อสภาราชวิทยาลัย 

(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย 
ด้านต่าง ๆ และรายงานประจ าปีของราชวิทยาลัยต่อสภาราชวิทยาลัย 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของราชวิทยาลัย หรือตามที่สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

ฐานะและ 
อ านาจหน้าท่ี 
ของเลขาธกิาร 
ราชวิทยาลัย 
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๑. หลักการ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการราชวิทยาลัย ในฐานะที่เลขาธิการราชวิทยาลัย

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัย และในฐานะที่เป็นผู้แทนของ
ราชวิทยาลัยที่จะต้องด าเนินกิจการในนามของราชวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่
ของเลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการราชวิทยาลัยทั้งต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อบุคคลภายนอกได้อย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 
ที่กฎหมายก าหนด 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๒  เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและ
โดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของราชวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 

(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืนของราชวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของราชวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภาราชวิทยาลัย 

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย 
(๔) บรรจุ แต่งตั้ ง ด าเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานราชวิทยาลัย  

ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
(๕) จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด 

รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 
(๖) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
(๗) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย 
(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยด้านต่าง ๆ และรายงาน

ประจ าปีของราชวิทยาลัยต่อสภาราชวิทยาลัย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของ 

ราชวิทยาลัย หรือตามท่ีสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติให้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ในการ

แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ไว้ในร่างมาตรา ๓๒ (๓) ด้วย และเพ่ือให้
สอดคล้องกับที่ได้แก้ไขร่างมาตรา ๒๔ (๑๒) ด้วย และแก้ไขความใน (๖) จาก “จัดหารายได้และ
ทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ...” เป็น “จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ...” (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ในที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงค าว่า “ถอดถอน” และ “ให้พ้นจากต าแหน่ง” ว่า
ควรใช้กับบุคคลใด เช่น ในกรณีของผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยและรองหัวหน้าส่วนงานตาม 
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ร่างมาตรา ๓๒ (๓) และผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามร่างมาตรา ๓๒ (๔) ซึ่งมีผู้เสนอว่า เนื่องจาก
การให้พ้นจากต าแหน่งมีกระบวนการที่สะดวกและมีข้ันตอนที่น้อยกว่าการถอดถอน จึงขอเสนอให้ใช้
ค าว่า “ให้พ้นจากต าแหน่ง” ทั้งสองกรณี แต่มีผู้เห็นแย้งว่า ในกรณีของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย
ตามร่างมาตรา ๓๒ (๔) ควรใช้ค าว่า “ให้พ้นจากต าแหน่ง” เนื่องจากมิใช่ต าแหน่งที่จะต้องมีการ
ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการถอดถอนเป็นการเฉพาะ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก
ร่างมาตรานี้เป็นการก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน  
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ส่วนรายละเอียด
ว่าจะด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนอย่างไรนั้น  ให้ เป็นไปตามที่สภาราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่  ๗ วันจันทร์ ที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘)  

นอกจากนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อในร่างมาตรา ๓๙ ได้ก าหนดเรื่องการรักษาการแทน 
การมอบอ านาจ และการมอบอ านาจช่วงไว้แล้ว ความในร่างมาตรา ๓๒ (๔) กรณีการบรรจุ แต่งตั้ง 
ด าเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานราชวิทยาลัย ตามข้อบั งคับของราชวิทยาลัย  
ควรตัดออกหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามมาตรา ๓๒ เป็นเรื่องอ านาจทั่วไปของ
เลขาธิการราชวิทยาลัยในการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นคนละกรณีกับรักษาการแทน การมอบอ านาจ 
และการมอบอ านาจช่วง จึงมีมติให้คงความในร่างมาตรา ๓๒ (๔) ไว้  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้
ข้อสังเกตในกรณีของร่างมาตรา ๓๙ ว่า มิได้เป็นสั่งการให้เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบอ านาจช่วง 
ได้โดยตรง แต่เป็นกรณีที่สภาราชวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการมอบอ านาจ 
และการมอบอ านาจช่วง (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ครั้งที่  ๑๐  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ส่วนความใน (๙) ที่ก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ งของราชวิทยาลัย หรือตามที่สภา 
ราชวิทยาลัยมอบหมายนั้น มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามค าสั่งของราชวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย เป็นการออกค าสั่งที่เป็นกรณีเฉพาะเรื่องและเฉพาะตัว ซึ่งต่างจาก
กรณี ของกฎหมาย กฎ ข้อบั งคับ  ระเบียบ หรือประกาศ ซึ่ งมีผลใช้บั งคับ เป็นการทั่ ว ไป  
จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อสังเกตดังกล่าว (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๒  เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและ

ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศของราชวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืนของราชวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภาราชวิทยาลัย 
(๓) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) 

(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง หรือให้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนงาน
ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 
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(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ด าเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยพ้นจาก
ต าแหน่ง ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย  

(๕) จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด 
รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 

(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 

(๗) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย 
(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยด้านต่าง ๆ และรายงาน

ประจ าปีของราชวิทยาลัยต่อสภาราชวิทยาลัย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย 

หรือตามท่ีสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีประเด็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ

เลขาธิการราชวิทยาลัยตาม (๓) ที่ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยและ
รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง หรือให้ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือสามารถน าไป
ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัยได้หรือไม่ เพราะตามร่างมาตรา ๓๕ วรรคสาม ก าหนดให้ชื่อ
ต าแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และ  
การบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งหรือถอดถอน
ผู้ช่วยเลขาธิการนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหา เนื่องจากไม่เคยมีต าแหน่งดังกล่าวมาก่อน แต่การแต่งตั้ง 
รองหัวหน้าส่วนงานอาจเป็นประเด็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากที่ผ่านมาทั้ง ๓ หน่วยงานได้แก่ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ต่างมีอิสระต่อกัน 
และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงแต่งตั้งรองหัวหน้า
ส่วนงานรวมถึงผู้ช่วยทั้งหมด ซึ่งการจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนขึ้นแทนบุคคลที่พระองค์ทรงแต่งตั้งนั้น  
ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สมควรนัก ประกอบกับเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วมีลักษณะเหมือนกับการ
ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งรองคณบดี  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของราชวิทยาลัยคล้ายกับรูปแบบ
ปฏิบัติที่ผ่านมา คือราชวิทยาลัยเป็นตัวประสานงานระหว่าง ๓ หน่วยงาน จึงมีข้อเสนอให้ 
สภาราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงาน หรือให้เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานโดยค าแนะน าของหัวหน้า
ส่วนงาน จะเหมาะสมกว่าหรือไม่ ซึ่งมีผู้เห็นแย้งว่า เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้
เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และสภาราชวิทยาลัยมิได้มีอ านาจบริหารโดยตรง  
แต่เป็นผู้ก าหนดนโยบายและอนุมัติในเรื่องส าคัญ ซึ่ งกรณีนี้เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลอันเป็น
ภาระของเลขาธิการราชวิทยาลัย ประกอบกับส่วนงานตามร่างมาตรา ๘ มิได้เป็นนิติบุคคลตาม
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กฎหมาย การจะให้ อิสระในการแต่งตั้ งและถอดถอนด้วยตัวเองจึงไม่สามารถท าได้  อีกทั้ ง 
ในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั่วไป สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย มิได้มีอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารงาน ส่วนการแต่งตั้งรองคณบดีส่วนใหญ่แล้วเสนอโดยคณบดี แต่ผู้แต่งตั้งคืออธิการบดี 
ซึ่งน่าจะน ามาปรับใช้กับราชวิทยาลัยได้ โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนงาน 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อได้ก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้ว จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะสามารถแต่งตั้งบุคคลหรือให้บุคคล
พ้นจากต าแหน่งได้ และส่วนงานมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่ควรให้หัวหน้าส่วนงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคคลหรือให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง แต่หัวหน้าส่วนงานสามารถ 
ให้ค าแนะน าได้ ทั้งนี้ โดยน าไปก าหนดในข้อบังคับราชวิทยาลัย (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พ.ศ. .... ครั้งที่  ๓ วันพุธ ที่  ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และบันทึกการประชุมฯ (ครัง้ที่ ๔) วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่เลขาธิการราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน  
ในกรณีที่ ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย 

หรือไม่มีผู้รักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง หรือมี 
แต่ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้ งผู้ มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งและวรรคสาม  
เป็นผู้รักษาการแทน 

การรักษาการแทน
เลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือให้ 
การบริหารงานของราชวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง ดังนี้ 

(๑) กรณมีีเลขาธิการราชวิทยาลัยอยู่ แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
(๒) กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย  
(๓) กรณีท่ีไม่มีผู้รักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัย 
(๔) กรณีที่มีผู้รักษาการแทนเลขาธิการราชวิทยาลัย แต่ผู้รักษาการแทนนั้นไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  
ทั้งนี้ กรณีตาม (๑) ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการ

แทน ส่วนกรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม เป็นผู้รักษาการแทน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่เลขาธิการราชวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน  
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ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือไม่มีผู้รักษาการแทน
เลขาธิการราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้ง  
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาการแทน 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุม 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีมติให้ผ่านการพิจารณาตาม 

ร่างมาตรา ๓๔ จาก “มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง” เป็น “มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม” (รายงาน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ 
ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓ ๓   ใน กรณี ที่ เล ขาธิ ก ารราชวิท ยาลั ย ไม่ อ าจป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้  

ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย หรือไม่มีผู้ รักษาการแทน

เลขาธิการราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาราชวิทยาลัยแต่งตั้ง  
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม เป็นผู้รักษาการแทน 

 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๓๔   ในส านั กงาน เลขาธิการราช วิทยาลั ย  

ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย และให้มีผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัย
มอบหมาย 

คุณสมบัติ  หลักเกณ ฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ งต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

การบริหารงาน 
ของส านกังาน 
ราชวิทยาลัย 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้ เลขาธิการราชวิทยาลั ย เป็ นผู้ บั งคับบัญชาและรับผิ ดชอบงาน 

ของส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย และให้มีผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย  
เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 
 
 



- ๗๕ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๕  ในส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้มีหั วหน้าส่ วนงานคนหนึ่ ง  เป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และอาจให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภา
ราชวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า 
ของสภาราชวิทยาลัย 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วในหน่วยงาน ราชวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่  
สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
อ านาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดเกี่ยวกับ 

การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของหัวหน้าส่วนงาน
และรองหัวหน้าส่วนงาน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้แยกเรื่องดังกล่าวออกเป็น ๓ มาตรา ได้แก่  
การก าหนดให้มีผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย  (ร่างมาตรา ๓๔) การก าหนดให้มี
หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานอ่ืน (ร่างมาตรา ๓๕) และการก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานอ่ืน (ร่างมาตรา ๓๖) (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๔  ในส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ให้เลขาธิการราชวิทยาลัย 

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย และให้มีผู้อ านวยการ
ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมาย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย  

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข

เพ่ิมเติมร่างมาตรา ๓๔ จากค าว่า “ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย” เป็น “ส านักงานราชวิทยาลัย” 



- ๗๖ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๙ ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่  ๒  
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๓๕  ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)  

และมาตรา ๘ วรรคสอง ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวน
ที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้า 
ส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งนั้น จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย 

ชื่อต าแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด าร ง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของราชวิทยาลัย 

การรักษาการแทนหัวหน้ าส่ วนงานตามวรรคหนึ่ ง  
ให้น ามาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ให้ เลขาธิ การ 
ราชวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักงานเลขาธิการ
ราชวิทยาลัย และให้มีผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย  
เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีเลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมาย 

คุณสมบัติ  หลักเกณ ฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ งต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

การบริหารงาน 
ของส่วนงานตาม
มาตรา ๘ (๒) (๓) 
(๔) และมาตรา ๘ 
วรรคสอง 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักงาน
เลขาธิการราชวิทยาลัย และให้มีผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมาย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๕  ในส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และอาจให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภาราชวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า 
ของสภาราชวิทยาลัย 



- ๗๗ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วในหน่วยงาน ราชวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่  
สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
อ านาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การก าหนดให้

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ เป็นต าแหน่งที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนั้น จะแตกต่าง
จากหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยทั่วไป ที่มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชี้แจงว่า เลขาธิการมูลนิธิ 
จุฬาภรณ์ได้เคยปรารภไว้ว่า โครงสร้างการบริหารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีลักษณะแบบ Supra 
Structure โดยเป็นการท างานประสานความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานหลักคือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในนามของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และในประเด็นนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วว่า
เห็นสมควรให้ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานทั้งสามเป็นต าแหน่งที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องกับหลักการดังกล่าว (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๕  ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง  

ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มี 
รองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้า
ส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย  

ชื่อต าแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
นาจหน้าที ่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ ่ง   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๓๓ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 
 



- ๗๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๖  หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน 

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญ ญาชั้นหนึ่ งชั้ น ใดหรือเที ยบ เท่ าจากราชวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในราชวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของราชวิทยาลัย  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนงานและ 
รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง 
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

คุณสมบัติ 
หัวหน้าส่วนงาน
และรองหัวหน้า 
ส่วนงาน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน 
ในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานดังกล่าว โดยก าหนดหลักเกณฑ์
ด้านการศึกษาและประสบการณ์ท างานไว้เป็นหลัก และอาจก าหนดคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัยได้ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๕  ในส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และอาจให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่สภาราชวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า 
ของสภาราชวิทยาลัย 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วในหน่วยงาน ราชวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
อ านาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 



- ๗๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๖  หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)  

และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที ่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์  
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง 
หรือมีประสบการณ์ ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ก าหนดในข้อบั งคับ 
ของราชวิทยาลัย  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๗  ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และ

มาตรา ๘ วรรคสอง อาจให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อท าหน้าที่
บริหารส่วนงานนั้นได้ 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา  
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ส่วนงานในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน
ดังกล่าว อาจให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือท าหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นได้  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามมาตรา ๙ มีอ านาจและหน้าที่
บริหารส่วนงานนั้น 



- ๘๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าส่วนงาน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุม 
และวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ  
ราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ส านักงานเลขาธิการ 

ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนงานตามร่างมาตรา ๙ (๑) เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เนื่องจากโดยปกติจะมีอยู่ในส่วนงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอนเท่านั้น  นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าอาจต้องมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ทางด้านการบริหารเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืนที่จะมี
คณะกรรมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๗  ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง อาจให้มี

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือท าหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นได ้
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที ่ของกรรมการประจ าส่วนงาน ตลอดจนการประชุม 
และวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๓๘  ผู้ ด ารงต าแหน่ งเลขาธิการราชวิทยาลั ย  

รองเลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน จะด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ ด ารงต าแหน่ งตามวรรคหนึ่ งอยู่ หนึ่ งต าแหน่ งแล้ ว  
ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

การปฏิบัติหน้าท่ี 
ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ในราชวิทยาลัย  
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย 
หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกัน
มิได้ และผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียง 
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หนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพ่ือให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งนั้น ๆ มีเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๘  ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย  
หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงาน จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกัน
มิได ้

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอื่นได้
อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของราชวิทยาลัย  
อาจรักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนเกินหนึ่งต าแหน่งได้  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ถ้อยค าในร่างมาตรา ๓๗ วรรคสอง 

ที่ก าหนดให้สามารถรักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนเกินหนึ่งต าแหน่งได้ในกรณีสภาราชวิทยาลัยเห็นชอบ
นั้น สมควรปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐอ่ืน โดยก าหนดให้รักษาการได้เพียงหนึ่งต าแหน่งเนื่องจากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๘  ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย  

หัวหน้าส่วนงาน และรองหัวหน้าส่วนงาน จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืน 

ได้อีกเพียงหนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กรรมาธิการวิสามัญฯ จากสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ได้เสนอแก้ไขถ้อยค าให้เป็นไปตามร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ  
เนื่องด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มิได้มีลักษณะเหมือนมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณาจารย์หรือหัวหน้าส่วนงาน
เข้ามาปฏิบัติงาน แต่เป็นบุคลากรที่พระองค์ท่านทรงเลือกจากนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งบางครั้งมีความจ าเป็นต้องให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนด้วย และในทางปฏิบัติแล้วมีการรักษาการ
แทนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก  ดังนั้น การบัญญัติ “ให้รักษาการแทนต าแหน่งอ่ืนได้อีกเพียง 
หนึ่งต าแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” อาจท าให้เกิดความล าบากในทางปฏิบัติ โดยเสนอ
แก้ไข ดังนี้ “มาตรา ๓๘  ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย รองเลขาธิการราชวิทยาลัย หัวหน้า
ส่วนงาน และรองหัวหน้าส่วนงาน จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  
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เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้
กระบวนการทางบริหาร กล่าวคือ เมื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนครบ ๑๘๐ วันแล้ว ให้แต่งตั้งผู้ อ่ืน 
มารักษาการแทนเพ่ือคั่นเวลา แต่โดยปกติ แล้ว มักจะไม่มีการแต่งตั้ งผู้ รักษาการครั้งที่สอง  
การบัญญัติถ้อยค าดังกล่าวไว้จึงเปรียบเสมือนแรงกดดันที่จะไม่ให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการครั้งที่สอง  
ดั งนั้ น  ที่ ประชุมจึ งไม่ ได้แก้ ไขตามข้อเสนอและให้คงไว้ตามร่าง เดิม  (บั นทึ กการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒  
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๓๙  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  

การรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจ
ช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ในกรณีที่ มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการ
แทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  
แล้วแต่กรณี 

การรักษาการแทน  
การมอบอ านาจ 
ให้ปฏิบัติการแทน 
และการมอบอ านาจ
ช่วงของผู้ด ารง
ต าแหน่งใน 
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้มีการรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจน 
การมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัยให้ เป็นไป  
ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารงานของราชวิทยาลัยมีความคล่องตัวและสะดวกต่อ 
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งก าหนดให้ผู้รักษาการแทนหรือ
ผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่ง  
ซึ่งตนรักษาการแทนนั้นด้วย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๘  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  
การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ในราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการ
แทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับ  
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๙  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ในราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น 
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเดน็อภิปราย 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๔๐  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง 
ให้เปน็ไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย 
และการให้บริการ
ทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ ราชว ิทยาล ัยจ ัด ให ้ม ีการประก ันค ุณ ภาพการศ ึกษา การว ิจ ัย  
และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงต้องมีระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย เพ่ือความคล่องตัวและสะดวกต่อ 
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน 
   

 
มาตรา ๓๙  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย  

การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของราชวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

   
 

มาตรา ๔๐  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย  
และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๑  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของ 

ราชวิทยาลัยตามมาตรา ๘ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ระบบการประเมิน 
ส่วนงานของ 
ราชวิทยาลัย 

 

๑. หลกัการ 
ก าหนดให้มีการประเมินส่วนงานของราชวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ของราชวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย  
เพ่ือความคล่องตัวและสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๐  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของราชวิทยาลัยตาม 

มาตรา ๙ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๑  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของราชวิทยาลัยตาม 

มาตรา ๘ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๒  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตร

การศึกษา การเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยก าหนดแล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย 
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

การประเมนิหลกัสูตร
การศึกษา การเรียน
การสอนและการวัดผล 
ตามหลักสูตร 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนและการวัดผล 
ตามหลักสูตร โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด เพ่ือความคล่องตัว
และสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย  ทั้งนี้ จะต้องรายงาน 
สภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๑  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน 
และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น โดยผู้ประเมินซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน  
ในราชวิทยาลัยและให้มีการประเมินดังกล่าวทุกห้าปีหรือเร็วกว่านั้นตามที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด
แล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
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ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๒  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน 

และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น โดยผู้ประเมินซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกห้าปีหรือเร็วกว่านั้นตามที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด  
แล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กรรมาธิการฯ บางท่าน เสนอว่า  

การที่ร่างมาตรานี้ก าหนดให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน
และการวัดผลตามหลักสูตร โดยผู้ประเมินซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน  
ในราชวิทยาลัย และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกห้าปีหรือเร็วกว่านั้นตามที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด
แล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป นั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้าง
เคร่งครัด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรการศึกษา  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปได้ โดยในประเด็นนี้ กรรมาธิการฯ ซึ่งมาจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงว่า การก าหนดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน 
และการวัดผลตามหลักสูตรโดยผู้ประเมินซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัยนั้น เป็นไปเพ่ือให้การจัดการศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ซึ่งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาก็ใช้แนวทางการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปราย
อย่างกว้างขวางและมีความเห็นว่า เพ่ือให้การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนและการ
วัดผลตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว จึงควรก าหนดให้มีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
สภาราชวิทยาลัยก าหนด  อย่างไรก็ดี ในประเด็นนี้ผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในฐานะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่ขัดข้องกับการแก้ไขดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติให้แก้ไข 
ร่างมาตรา ๔๒ ดังนี้ “มาตรา ๔๒  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน
การสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัย
ก าหนด แล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป” (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒  
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

มาตรา ๔๓  ให้ มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภาราชวิทยาลัย
เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของกรรมการ

การตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
ของราชวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
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ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ตลอดจน
การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย  
ทั้งนี้ ให้มีกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็น
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย 

และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ของราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของราชวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ราชวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานราชวิทยาลัย  
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  
ให้มีกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า เนื่องจากก าหนดองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบไว้เพียงหนึ่งคนจึงเห็นควรแก้ไขเป็น “กรรมการตรวจสอบ” 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๓  ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของราชวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของราชวิทยาลัย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของราชวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย   
ทั้งนี้ ให้มีกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย 

 
 
 



- ๘๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๔  ให้สภาราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตาม 
มาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

การประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที่ 
ของเลขาธกิาร 
ราชวิทยาลัย และ
หัวหน้าส่วนงาน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้สภาราชวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวและเพ่ือให้บุคคลที่ถูกตรวจสอบได้ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า เมื่อในร่างมาตรา ๒๘  

ได้ก าหนดให้มี เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัย แล้ว  
จึงเห็นสมควรเพ่ิมเติมให้สภาราชวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานอ่ืนด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๔  ให้สภาราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

เลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
 
 



- ๘๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๕  ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ของผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย เพ่ือให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวและเพ่ือให้บุคคล 
ที่ถูกตรวจสอบได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๓  ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณ าของคณ ะกรรมการกฤษฎี กา  เห็นว่า แม้ การด าเนิน งาน 

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ในปัจจุบันจะมี
ผู้น าสูงสุดคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี แต่การก าหนดให้มี
เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดนั้นไม่น่าจะขัดแย้งกับการด าเนินงานของราชวิทยาลัย เนื่องจาก  
ราชวิทยาลัยมีองค์กรบริหารสูงสุดคือ สภาราชวิทยาลัยซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ทรงเป็นประธาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและ 
ออกข้อบังคับ ส่วนเลขาธิการก็จะมีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่สภาราชวิทยาลัยก าหนด
และการบริหารจัดการภายใน จึงสามารถก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผู้ปฏิบัติงาน
ของราชวิทยาลัย และสภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้เลขาธิการมอบอ านาจในเรื่องใดที่จ าเป็น
ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมินผู้ปฏิบัติงานได้  ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
โดยหลัก ได้แก่ เลขาธิการราชวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๕  ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 



- ๙๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๔๖  ให้ราชวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชี 
อันถูกต้องเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี แยกตามส่วนงานของ 
ราชวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน 
ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มา
ของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 
 

ระบบบัญช ี

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดท าระบบบัญชีโดยแยกตามส่วนงานของ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์และให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๔๔  ให้ราชวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตาม 
ส่วนงานของราชวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ 
และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่ มาของรายการนั้น ๆ และให้มี 
การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองท่ัวไป 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณ าของคณ ะกรรมการกฤษฎี กา  ได้ พิ จารณ าข้อสั งเกตของ

กระทรวงการคลังที่ได้เสนอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐวางและรักษาไว้ซึ่งระบบ
บัญชีอันถูกต้อง เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดท าบัญชีตามมาตรฐานและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
และรับฟังผลการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ) และผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่มีข้อสรุปว่า 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งเป็นมาตรฐานที่ องค์กรเอกชน 
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จัดท านั้น มีรายการที่จะต้องบันทึกใกล้เคียงกัน เว้นแต่ในบางรายการที่จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน  
เช่น รายการทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคซึ่งจะมีแต่เฉพาะกรณีของหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะต้องบันทึก
รายละเอียดในเรื่องนี้ ประกอบกับการแก้ไขไปเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอาจท าให้เกิดปัญหา 
ทางปฏิบัติบางประการ คือ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค แต่มาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งราชวิทยาลัยจัดท าอยู่ในขณะนี้จะไม่มีการตีมูลค่าเกี่ยวกับรายการทรัพย์สิน 
ที่มีผู้บริจาค เพราะรายการบริจาคจะต้องเชื่อมโยงกับบัญชีหนี้สินด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการ
พิจารณาร่างฯ โดยให้คงมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามร่างที่ผ่านการอนุมัติหลักการจาก
คณะรัฐมนตรี และให้เพ่ิมความให้การวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีเป็นไปตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดีตามท่ีกระทรวงการคลังมีข้อสังเกต (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘  
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘)   

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
   

 
มาตรา ๔๖  ให้ราชวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องเป็นไปตาม

หลักการควบคุมภายในที่ดี แยกตามส่วนงานของราชวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภท
ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มา 
ของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองท่ัวไป 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๔๗  ให้ราชวิทยาลัยจัดท างบการเงินส่งผู้สอบ

บัญชีของราชวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ประกาศของราชวิทยาลัย 

งบการเงิน  

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยจัดท างบการเงินส่งให้ผู้สอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยก าหนดให้วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของราชวิทยาลัยเป็นไปตามประกาศ  
ของราชวิทยาลัย 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๕  ให้ราชวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่ง 

ผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณ าของคณ ะกรรมการกฤษฎี กา  ได้ พิ จารณ าข้อสั งเกตของ

กระทรวงการคลังที่ได้เสนอให้ราชวิทยาลัยจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี และรับฟังผลการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ) และผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๘  
ที่มีข้อสรุปว่า กรมบัญชีกลางเสนอให้แก้ไขระยะเวลาจัดท างบการเงินเป็นหกสิบวันเพ่ือให้เป็นไปตาม
หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว แต่หากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประสงค์จะคงก าหนดระยะเวลาตามเดิมเป็น  
“เก้าสิบวัน” กรมบัญชีกลางก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด โดยปัจจุบันวันสิ้นปีบัญชีของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ คือวันที่  ๓๐ กันยายน ที่ประชุมจึงมีมติให้คงการก าหนดระยะเวลาเป็น “เก้าสิบวัน”  
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๗  ให้ราชวิทยาลัยจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัยภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๘  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ

บุคคลภายนอกซึ่งสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของราชวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

การสอบบัญช ี

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาราชวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัย   
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของราชวิทยาลัยในทุกรอบ  
ปีบัญชี 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๖  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาราชวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัย  
และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของราชวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๘  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาราชวิทยาลัย

แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของราชวิทยาลัย  
และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของราชวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๔๙  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุด

บัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัย เพื่อการนี้ 
ให้มีอ านาจสอบถามเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ราชวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

อ านาจผู้สอบบัญชี 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดอ านาจของผู้สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ และมีอ านาจสอบถามเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย รวมทั้ง 
เรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบได้ตามความจ าเป็น  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๗  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามเลขาธิการราชวิทยาลัย  และผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัยและเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัย 
เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๙  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของ  
ราชวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๕๐  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชี

และการเงินเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาราชวิทยาลัยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 

ให้ราชวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น 
แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของราชวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและ
แผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

การจัดท ารายงาน 
ผลการสอบบัญช ี
และการเงิน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและ
การเงินเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย ตลอดจนก าหนดหน้าที่ให้ราชวิทยาลัยต้องเผยแพร่รายงานประจ าปี  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๘  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 
สภาราชวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภาราชวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้ราชวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล  
บัญชีท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ  
ราชวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติให้แก้ไขถ้อยค าในวรรคหนึ่ง  

จาก “รัฐมนตรี” เป็น “นายกรัฐมนตรี” เพ่ือให้สอดคล้องกับการที่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕  
วันจันทร์ ที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๗ วันจันทร์ ที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่  ๘  
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๐  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 

สภาราชวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภาราชวิทยาลัยเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี 

ให้ราชวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชี  
ท าการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของราชวิทยาลัย
ในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการพิจารณาว่า เนื่องจาก 

ร่างมาตรานี้ได้ก าหนดให้เสนอรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว ประกอบกับ
ไดก้ าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแลโดยทั่วไป  ดังนั้น สภาราชวิทยาลัยจึงไม่ต้องเสนอรายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีก (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....  ครั้งที่ ๒  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  

 
มาตรา ๕๑  ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เลขาธิการราชวิทยาลัย
เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงตามกฎหมาย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญด้วยการป้องกันและปราบปรามการว่าทุจริต เพ่ือให้เลขาธิการราชวิทยาลัยต้องแสดงบัญชี
ทรัพย์สิน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบตามกฎหมายดังกล่าวได ้

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๙  ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการพิจารณาว่าแม้ผู้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าส่วนงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า จะเป็นต าแหน่งที่จะได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยก็ตาม  
แต่การก าหนดให้ต าแหน่งใดเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น เป็นไปเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบตามกฎหมายดังกล่าว 
โดยมีผลให้เลขาธิการราชวิทยาลัยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงสมควรก าหนดเฉพาะต าแหน่ง
เลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของราชวิทยาลัยเท่านั้นที่จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาว่าแม้ในขณะนั้นอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญจึงยัง
ไม่มีความแน่ชัดว่าจะมีการก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้เช่นใด แต่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน ก็สมควรก าหนดให้
เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๑  ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๕ 
การก ากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๒  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแล

โดยทั่วไปซึ่งกิจการของราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม 
มาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ เกี่ยวกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่ มีปัญหาข้อขัดแย้ง 
ในการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 

 
 
 
 

อ านาจหน้าท่ีของ
รัฐมนตรีในการก ากับ
และดูแล 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 
 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการก ากับและดูแลกิจการของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

หมวด ๕ 
การก ากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๐  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 

ราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยตามมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 
ในการด าเนินกิจการของราชวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้นายกรัฐมนตรี  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่  
ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีอ านาจ

หน้าที่ในการก ากับและดูแลโดยทั่วไป ว่าต้องสอดคล้องกับรัฐมนตรีผู้รักษาการ จึงยังคงก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับและดูแลโดยทั่วไปราชวิทยาลัย โดยมีการแก้ไข
ถ้อยค าเพียงเล็กน้อย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๕ 

การก ากับและดูแล 
   

 
มาตรา ๕๒  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 

ราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการด าเนิน
กิจการของราชวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี



- ๙๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อได้มีการ

ก าหนดให้เสนอรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว ประกอบกับร่างมาตรานี้
ไดก้ าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแลโดยทั่วไป  ดังนั้น สภาราชวิทยาลัยจึงไม่ต้องเสนอรายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีก (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....  ครั้งที่ ๒  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๕๓  บรรดาเรื่องที่ราชวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยัง

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
การเสนอเร่ืองต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดวิธีการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕๑  บรรดาเรื่องที่ราชวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีอ านาจ

หน้าที่ในการก ากับและดูแลโดยทั่วไป ว่าต้องสอดคล้องกับรัฐมนตรีผู้รักษาการ จึงยังคงก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับและดูแลโดยทั่วไปราชวิทยาลัย  จึงไม่ได้แก้ไข 
ร่างมาตรานี้ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๓  บรรดาเรื่องที่ราชวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 



- ๙๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

   
 

มาตรา ๕๔  คณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัยมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย 
สภาราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจ า 
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัย และการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

    
 

มาตรา ๕๒  คณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้ น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งโดยค าแนะน าของ 

สภาราชวิทยาลัย 
สภาราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้  

โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



- ๑๐๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๖ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
   

 
มาตรา ๕๔  คณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ 

สภาราชวิทยาลัย 
สภาราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ 

โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๕๕  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัย  
โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์พิเศษ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทศาสตราจารย์พิเศษ และการแต่งตั้งถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 



- ๑๐๑ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๓  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก 

ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาข้อเท็จจริงของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ที่มีนักวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยเห็นควรจะก าหนดให้ผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของ 
ราชวิทยาลัยอาจได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษได้ด้วย เพ่ือรองรับให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งนักวิจัยระดับสูงในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ในส่วนงานที่อาจจะจัดตั้งขึ้นใหม่ 
มีสิทธิด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษได้ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ 
ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๕  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก

ผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัย โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๕๖  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถ 

และความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  
สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทศาสตราจารย์เกียรติคุณ และการแต่งตั้ง 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 
 



- ๑๐๒ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๔  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ  

และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๖  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ 

และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๕๗  สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ

เห ม าะสมและมิ ได้ เป็ น คณ าจารย์ป ระจ าข องราช วิทยาลั ย เป็ น 
รองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 

เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิ เศษได้  
โดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือมาตรา ๘  
วรรคสอง ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และอาจารย์
พิเศษ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และอาจารย์พิเศษ และการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 
 



- ๑๐๓ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๕  สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น

คณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์

ประจ าของราชวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๒) 
หรือมาตรา ๙ วรรคสอง ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติให้เพ่ิมการแต่งตั้งอาจารย์พิแศษ 

โดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงานที่เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วย 
เนื่องจากส่วนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๗  สภาราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น

คณาจารย์ประจ าของราชวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์

ประจ าของราชวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๓) (๔) 
หรือมาตรา ๘ วรรคสอง ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๕๘  บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้ง 
ให้ ด า ร งต า แ ห น่ งศ าส ต ราจ ารย์ เกี ย รติ คุ ณ  รอ งศ าสต ราจ ารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้มีสิทธิ
ใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะ 
ได้ตลอดไป 

 

การใช้ต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็น 
ค าน าหน้านาม 
เพ่ือแสดงวิทยฐานะ  



- ๑๐๔ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ อักษรย่อ 
ดังต่อไปนี้ 

ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรยอ่ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านาม

ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
ราชวิทยาลัย 
 
๑. หลักการ 

ก าหนดการใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านาม และอักษรย่อของต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕๖  บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
หรือต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่ง 
ทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



- ๑๐๕ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการแก้ไขถ้อยค าเล็กน้อยโดยไม่มี

ประเด็นอภิปราย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๘  บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษหรือต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว 
เป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง 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) 
การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
 

มาตรา ๕๙  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก  เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต            ใช้อักษรย่อ บ. 

 
 
 
 
 
 

ชั้นปริญญา 

 
 
 
 



- ๑๐๖ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. หลักการ 
ก าหนดปริญญาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีสามชั้น คือ ปริญญาเอกเรียกว่า ดุษฎี

บัณฑิต ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต และปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต เพ่ือให้สอดรับกับการจัด
การศึกษาของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
 

มาตรา ๕๗  ปริญญามีสามชั้น คือ 
(๑) ปริญญาเอก  เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
(๒) ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
(๓) ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ.  
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
 

มาตรา ๕๙  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต    ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต        ใช้อักษรย่อ บ. 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๖๐  ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในราชวิทยาลัย และร่วมให้
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ 
หรือขององค์การระหว่างประเทศ 

อ านาจในการ 
ให้ปริญญา 
อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร 



- ๑๐๗ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร 
ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในราชวิทยาลัย โดยการก าหนดปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร  
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย เพ่ือให้สอดรับกับการจัด
การศึกษาของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕๘  ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี 
การสอนในราชวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใช้อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไรให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า เนื่องจากการจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ จะเป็นกรณีที่ราชวิทยาลัยร่วมให้ปริญญากับสถานศึกษาหรือสถาบันอ่ืน จึงได้แก้ไขจาก  
“... และให้หรือร่วมให้ปริญญา ...” เป็น “... และร่วมให้ปริญญา ...” (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)  นอกจากนี้ เห็นควร
เพ่ิมเติมอ านาจให้อนุปริญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๐  ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร  

ในสาขาวิชาที่มีการสอนในราชวิทยาลัย และร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัย อ่ืนในประเทศ  
หรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  
และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 



- ๑๐๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๖๑  สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

ปริญญาตรี 
เกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง  
และอันดับสอง 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้สภาราชวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้  
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๕๙  สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๑  สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

มาตรา ๖๒  สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัย
เฉพาะวิชา หรือผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

ประกาศนียบัตร 
ชั้นต่าง ๆ และ
อนุปริญญา 



- ๑๐๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้สภาราชวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 

ชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน 
และอนุปริญญาได ้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๐  สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา หรือผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการเสนอแก้ไขความใน (๓)  

กรณีอ านาจของสภาราชวิทยาลัยในการออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรทีอ่อกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเฉพาะวิชา หรือผู้ส าเร็จการฝึกอบรม เป็น “ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน” เพ่ือมิให้
หมายความถึงประกาศนียบัตรตาม (๑) (๒) และ (๓) แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเป็นกรณี
ของอ านาจในการให้ประกาศนียบัตรแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดว่าเป็นประกาศนียบัตรประเภทอ่ืนอีก 
โดยในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดความใน (๓) ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้มีประกาศนียบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการวิจัยเฉพาะวิชาด้วย  นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมอ านาจของสภาราชวิทยาลัย 
ในการออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาด้วย  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๒  สภาราชวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้น

ได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา หรือผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 



- ๑๑๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๓  ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่

บุคคลซึ่งสภาราชวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะ
ให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัย ประธานสภาราชวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

ปริญญากิตติมศักด์ิ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาราชวิทยาลัย 
เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๑  ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาราชวิทยาลัย
เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัย ประธานสภาราชวิทยาลัย หรือกรรมการ  
สภาราชวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๓  ราชวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาราชวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในราชวิทยาลัย ประธานสภาราชวิทยาลัย หรือกรรมการ  
สภาราชวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไมไ่ด ้

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
 
 



- ๑๑๑ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๔  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะ

หรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งประธาน 
สภาราชวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภาราชวิทยาลัย  
ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารหรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของราชวิทยาลัยได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
ราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
จะใช้ ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ 
ราชวิทยาลัย 

ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่ง 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้ราชวิทยาลัยสามารถก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเพ่ือแสดง  
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งสามารถก าหนดให้มีครุย
ประจ าต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย กรรมการสภาราชวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย 
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์  ทั้งนี้ ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ส่วนการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๒  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ 
เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย  
ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภาราชวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่ง
คณาจารย์ของราชวิทยาลัยก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 



- ๑๑๒ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรจะก าหนดให้

คณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยมีครุยประจ าต าแหน่งด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เห็นว่า ควรก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งส าหรับคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยด้วยเนื่องจากถือว่า 
เป็นต าแหน่งส าคัญ ที่ประชุมจึงมีมติให้เพ่ิมเติมครุยประจ าต าแหน่งส าหรับคณะที่ปรึกษาราชวิทยาลัยด้วย 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๔  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ 

เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย  
ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภาราชวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัย  
ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของราชวิทยาลัยได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๕  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย 

หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัยได้ โดยท า
เป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง 
เพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของราชวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานของราชวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากราชวิทยาลัย 

ตรา 
เคร่ืองหมาย 
สัญลักษณ์  
ของราชวิทยาลัย 
หรือส่วนงาน 
ของราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ราชวิทยาลัยอาจมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของราชวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของราชวิทยาลัย โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ทั้งนี้  การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย 
เพ่ือการค้า หรือที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากราชวิทยาลัย 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๓  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 

ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือการค้า หรือการใช้ 
สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๕  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 

ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นประกาศของราชวิทยาลัยและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า  หรือการใช้ 
สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๖  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึ กษาและผู้ปฏิบัติ งานใน 
ราชวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของราชวิทยาลัยและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย 
หรือเคร่ืองแต่งกายของ
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้ราชวิทยาลัยสามารถก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย โดยท าเป็นข้อบังคับของราชวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๔  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย 
ของนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของราชวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย  
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๖  ราชวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย 

ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของราชวิทยาลัยและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๖๗  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย

ประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
และผู้ปฏิบัติ งานในราชวิทยาลัย โดยไม่ มีสิทธิที่ จะใช้  หรือใช้สิ่ งใด 
ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในราชวิทยาลัยโดยที่ตน
ไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมี 
วิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 

 
โทษของการใช้ครุยวิทย
ฐานะ เขม็วิทยฐานะ  
ครุยประจ าต าแหน่ง 
เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย
หรือเคร่ืองแต่งกาย   
หรือแสดงด้วยประการใด ๆ 
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ ง 
เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิ 
ที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรในระดับต่าง ๆ หรือมีต าแหน่งใด
ในราชวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ โดยได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ
หรือมีต าแหน่งเช่นนั้น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระท าดังกล่าว 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
   

 

มาตรา ๖๕  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบ  
สิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในราชวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ 
ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ หรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการเสนอแก้ไขถ้อยค าจาก “ผู้ใดใช้

ครุยวิทยฐานะ ... หรือสิ่ งใดที่ เลียนแบบสิ่ งดั งกล่ าว โดยไม่มีสิทธิที่ จะใช้ ”  เป็น  “ผู้ ใดใช้ 
ครุยวิทยฐานะ ... โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือใช้สิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว” เนื่องจากการใช้สิ่งใด 
ที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวเป็นความผิดในตัวอยู่แล้ว จึงไม่ต้องก าหนดกรณีการใช้สิ่งใดที่เลียนแบบ 
สิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ซ้ าอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางในร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ที่เคยผ่านการพิจารณาไปแล้ว  นอกจากนี้ มีการเสนอแก้ไขถ้อยค าโดยตัด “ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต” ออก และเพ่ิม “อนุปริญญา” เพ่ือให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที ่๓ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๗  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้   
หรือใช้สิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในราชวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืน 
เชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ หรือมีต าแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๖๘  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือ

สัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็น 
สีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย
หรือส่วนงานของราชวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ 

(๓ ) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่ งตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้า
ใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสอง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม 
(๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

ปลอม ท าเลียนแบบ 
หรือการใช้ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ผู้ที่ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของราชวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือผู้ที่ ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสอง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระท าดังกล่าว 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๖  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของ 
ราชวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 

(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย 
หรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ วรรคสอง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)  
แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๘  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๑) ปลอมหรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย 

หรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัยหรือส่วนงานของ 

ราชวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ 
(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของราชวิทยาลัย 

หรือส่วนงานของราชวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)  

แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๙  ให้โอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ผลผลิตที่  ๑ ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
เพื่ อการศึกษา และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่  ๑ 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินการ
วิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
การโอนงบประมาณ
บางส่วนของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
มาเป็นของ 
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดบทเฉพาะกาลให้มีการโอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๑ ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เพ่ือให้ราชวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาติดขัดในเรื่องงบประมาณ 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๖๗  ให้โอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ สนับสนุนการด าเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคลื่อน
การวิจัยและพัฒนา และแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่  ๑ ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา ในการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย ไปเป็น
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะโอนไป
เป็นของราชวิทยาลัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบและปรับร่างเสนอต่อ
ที่ประชุม ดังต่อไปนี้  “มาตรา ๖๗  ให้โอนสิทธิครอบครองในทรัพย์สินและสิทธิการเช่าของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์  และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นต าม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้ งงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่ ๑ 
ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา กิจกรรมรักษาพยาบาลเพ่ือ
การศึกษาและวิจัย และผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการ
วิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปเป็นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า การโอนสิทธิครอบครองและสิทธิการเช่าอาจจะ 
ไม่สามารถก าหนดได้ เนื่องจากหน่วยงานเดิมทั้งสามแห่ง คือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬา
ภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ใช้ทรัพย์สินของมูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงาน
เอกชน การก าหนดในกฎหมายให้หน่วยงานเอกชนต้องโอนทรัพย์สินให้ราชวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐเป็นการกระทบสิทธิของเอกชน น่าจะขัดกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินที่บัญญัติ
รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญและในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีนี้จะแตกต่างจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องมีหลักเกณฑ์การด าเนินการ รวมทั้งต้องมีการจ่ายค่าทดแทนให้กับเอกชนด้วย 
ในร่างมาตรานี้จึงเห็นควรให้ก าหนดเฉพาะกรณีการโอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามาเป็นของราชวิทยาลัยเท่านั้นซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (รายงาน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ 
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที ่๓ กันยายน ๒๕๕๘)  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงประเด็นอ่ืน ๆ เช่น กรณีของนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาและที่ก าลังจะจบการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หลักสูตรการศึกษาที่เคยได้รับ
อนุมัติ หรือปริญญาที่เคยได้รับไปแล้ว เนื่องจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อจะเลิก
กิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็จะต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติ
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กล่าวคือ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ
พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเลิกกิจการและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน  
ในกรณีของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาสามารถเข้ามาเรียนที่ราชวิทยาลัยได้ โดยสภาราชวิทยาลัย
ชั่วคราวตามบทเฉพาะกาลจะต้องประชุมเพ่ือพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตร การโอน
เงินงบประมาณ และทรัพย์สินต่าง ๆ มีการเสนอเรื่องการรับรองวิทยฐานะ และเมื่อได้อนุมัติหลักสูตร
แล้วก็สามารถจัดการเรียนการสอนและสามารถโอนทะเบียนนักศึกษาและรับนักศึกษาจากสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มายังราชวิทยาลัยได้  ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการรับโอนนักศึกษา ราชวิทยาลัยจะต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับโอนนักศึกษาไว้ในข้อบังคับ (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๘  
วันพฤหัสบดี ที ่๓ กันยายน ๒๕๕๘)  
  ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๙  ให้โอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะ

ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๑ ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปเป็น
ของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๐  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาต

จัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องด าเนินการเลิกกิจการ
หรือช าระบัญช ี

ให้ราชวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้รับไว้ซึ่งบรรดา
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การสิ้นสุด
ใบอนุญาต
สถาบัน
บัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ และ
ให้ราชวิทยาลัย
รับไว้ซ่ึงบรรดา
กิจการ ฯลฯ 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ สิ้นสุดลง และให้ถือว่าสถาบันบัณฑิตศึกษา 



- ๑๒๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จุฬาภรณ์เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องด าเนินการเลิกกิจการหรือช าระ
บัญชี และก าหนดให้ราชวิทยาลัยรับบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และรายได้ของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  
ทั้งนี้ เพื่อให้ราชวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาติดขัดในด้านต่าง ๆ  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

-  
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับบทเฉพาะ

กาลว่า ควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้มีการโอนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เพ่ือให้การโอนซึ่งสิทธิ  หน้าที่ ทรัพย์สิน และความรับผิดชอบต่าง ๆ 
ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นไปโดยผลของกฎหมาย  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็น
ว่า โดยหลักสิ่งที่ต้องมีการโอนมาเป็นของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายมี ๓ ประการ ได้แก่ (๑) 
ทรัพย์สิน (๒) บุคลากร (๓) งานของหน่วยงานเดิม โดยในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซึ่งการโอนมาเป็นของราชวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้สามารถท าได้โดยการโอนตามหลักกฎหมายเอกชน โดยก าหนดให้โอนเฉพาะ
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีตั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานดังกล่าว ส่วนกรณีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากจะประสงค์ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหากใช้
กระบวนการเลิกกิจการตามปกติ จะมีระยะเวลาในการด าเนินการ เช่น การช าระบัญชี มิฉะนั้นจะเท่ากับว่า 
เมื่อมีการจัดตั้งราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็จะมีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งอยู่ระหว่างการช าระบัญชีในเวลาเดียวกันซึ่งอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดบทบัญญัติให้โอนการด าเนินการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาเป็นของ 
ราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกรณีจะต่างจากหลักกฎหมายเวนคืนเนื่องจากเป็นการโอนโดยผล
ของกฎหมาย  ทั้งนี้ สิ่งที่โอนจะต้องเป็นการโอนในกิจการทั้งหมดมิใช่เพียงการโอนใบอนุญาตจัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพราะหากเป็นเช่นนั้นนักศึกษาที่ได้รับปริญญาไปก่อนวันที่มีการโอนก็จะได้รับ
ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นของราชวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงาน 
ในก ากับของรัฐที่จะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  ดังนั้น การจะโอนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
มาเป็นของราชวิทยาลัยจะต้องเป็นการโอนมาโดยผลของกฎหมายเท่านั้น  อย่างไรก็ดี ได้มีการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมว่า ผู้ที่ได้รับปริญญาก่อนมีการเลิกกิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ย่อมถือ
เป็นปริญญาที่ได้รับจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากมิได้มีบทบัญญัติให้ถือเป็นปริญญาตามพระราชบัญญัตินี้ (รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 



- ๑๒๑ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างที่ปรับแก้ตามแนวทางของที่ประชุม ดังนี้ “มาตรา ๖๙  
ให้โอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับแผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๑ ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา 
และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  และให้โอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และเงิน อุดหนุนของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้”  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า โดยที่มีการก าหนดบทเฉพาะกาลให้โอนกิจการของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาเป็นของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดบทเฉพาะ
กาลเกี่ยวกับการเลิกกิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือมิให้เกิดช่องว่าง
ในระหว่างกระบวนการเลิกกิจการและช าระบัญชีตามกฎหมายดังกล่าว และเมื่อบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ก าหนดให้เอกชนจะต้องโอนกิจการและทรัพย์สินต่าง ๆ มาเป็นของรัฐ ย่อมเป็นการกระทบ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินของเอกชน จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยความยินยอมและความเห็นชอบของมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ด้วย ซึ่งผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือมิให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนกิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ไปเป็นของราชวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้  จึงขอรับไปเสนอต่อที่ประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์  และที่ประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพ่ือให้มีมติเห็นชอบให้โอนกิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ไปเป็น
ของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที ่
๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรานี้
อย่างหลากหลาย ได้แก่ ความคิดเห็นที่ว่า กรณีของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นั้น ไม่อาจ
ก าหนดให้มีผลเป็นการเลิกกิจการได้ในทันที เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะเลิกกิจการยัง
จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ด้วย เช่น การช าระบัญชี และมีประเด็นว่า หากพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ราชวิทยาลัยรับโอน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาโดยผลของกฎหมาย โดยไม่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ราชวิทยาลัยจะสามารถออกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้หรือไม่ มีการแสดงความคิดเห็นว่า เมื่อเป็นการ
โอนเพ่ือมารวมอยู่ในราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยสามารถออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้แก่
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ ในลักษณะเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ซึ่งแต่เดิมเป็นวิทยาลัยการค้า และต่อมาได้โอนมาสังกัดกับทบวงมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยนประเภท
สถาบันเป็นมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยการค้าก็ย่อมสามารถมาขอให้มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยเป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาได้ และมีประเด็นที่ว่า การโอนกิจการและ
ทรัพย์สินของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาเป็นของราชวิทยาลัยจะสามารถด าเนินการในลักษณะ
ควบรวมกิจการได้หรือไม่ มีการแสดงความคิดเห็นว่า การควบรวมอาจมีปัญหาเนื่องจากหน่วยงาน
เดิมยังมิได้สิ้นสุดหรือถูกยุบไป และหน่วยงานเดิมบางส่วนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 



- ๑๒๒ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในขณะที่หน่วยงานของรัฐที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  นอกจากนี้ มีประเด็น
ว่า เมื่อสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเดิมมีสถานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาเมื่อมีการโอนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของราชวิทยาลัยแล้ว มูลนิธิจุฬาภรณ์ยังต้องด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์อยู่หรือไม่ มีการแสดงความเห็นว่า กรณีดังกล่าวย่อมเป็นสิทธิของมูลนิธิจุฬาภรณ์ในฐานะผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งจะต้องมีหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ก าหนดไว้ เช่น หากยังมี
ทรัพย์สินเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการช าระบัญชีแล้ว ผู้รับใบอนุญาตก็ย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน
ดังกล่าว (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๘) 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างที่ปรับแก้ใหม่อีกครั้งหนึ่งตามแนวทางของที่ประชุม 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๖๙  ให้โอนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เฉพาะในส่วนที ่เกี ่ยวกับแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที ่ ๑ ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิตที่ ๑ 
ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬา
ภรณไ์ปเป็นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มอบให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

เมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไม่ต้องด าเนินการ
เลิกกิจการหรือช าระบัญชีตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอันสิ้นสุดลง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้แยกหลักการในร่างมาตรานี้ออกเป็นสองมาตรา 
เพ่ือเป็นการแยกระหว่างการโอนทรัพย์สินของรัฐและของเอกชน โดยในกรณีการโอนงบประมาณของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์นั้น ให้บัญญัติไว้เป็นร่างมาตรา ๖๙ 

ส าหรับร่างมาตรา ๖๙/๑ กรณีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
และรายได้ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มอบให้ไปเป็นของราชวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า 
หากก าหนดเช่นนี้อาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายเนื่องจากเป็นการบังคับให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องโอนทรัพย์สินให้แก่ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
ประกอบกับอาจท าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าจะมีทรัพย์สินรายการใดที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
จะมอบหรือไม่มอบให้ราชวิทยาลัยบ้าง และเป็นปัญหาว่าในบางเรื่องจะสามารถโอนได้หรือไม่ ที่
ประชุมจึงเห็นควรให้แก้ไขโดยก าหนดให้ราชวิทยาลัยเป็นผู้รับไว้ซึ่งบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์แทน โดยตัดกรณีการมอบออก  ทั้งนี้ ที่ประชุม
เห็นควรให้น ากรณีการก าหนดให้ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สิ้นสุดลงไปไว้เป็นความ
ในวรรคหนึ่ง และน าเรื่องการรับไว้ซึ่งบรรดากิจการไปไว้เป็นความในวรรคสอง ของร่างมาตรา ๖๙/๑ 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) 



- ๑๒๓ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาว่า หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ เนื่องจาก
เป็นการโอนทรัพย์สินของมูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นเอกชน จึงต่างจากกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐโดยทั่วไปที่เป็นการโอนมาจากหน่วยงานของรัฐเดิม ส่วนประเด็นว่าการก าหนดให้เลิก
กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  
จะสามารถท าได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการก าหนดบทบัญญัติให้มีผลบังคับกับกฎหมายฉบับอ่ืนนั้น  
มีการแสดงความคิดเห็นว่า เป็นกรณีบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเช่นเดียวกัน 
จึงสามารถด าเนินการได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งก็จะเป็นการเลิกกิจการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ส าหรับประเด็นว่าจะต้องระบุให้ชัดเจนหรือไม่ว่าใครเป็นผู้มอบทรัพย์สินนั้น 
มีการแสดงความคิดเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องก าหนดตัวผู้มอบ เนื่องจากเมื่อพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ
ความเป็นนิติบุคคลของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จะสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายจึงไม่มีผู้ที่จะ
มอบทรัพย์สินได้ แต่เป็นกระบวนการที่กฎหมายก าหนดให้ราชวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นต้องด าเนินการรับ
โอนทรัพย์สินไว้โดยผลของกฎหมาย   นอกจากนี้ มีการแสดงความคิดเห็นด้วยว่า เมื่อพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ความเป็นนิติบุคคลของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนย่อมสิ้นสุดลง และจะต้องมีการโอนทรัพย์สินไปยังราชวิทยาลัย ซึ่งควรมีการ
จัดท าบัญชีไว้ให้ชัดเจนว่าจะมีทรัพย์สินใดโอนไปบ้าง และเมื่อมีการประชุมสภาราชวิทยาลัยในครั้ง
แรกก็ควรต้องพิจารณาในเรื่องทรัพย์สินที่จะรับโอนมาเป็นล าดับแรก  (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘)  

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๐  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ใบอนุญาตจัดตั้ งสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอันสิ้นสุดลง 
และให้ถือว่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้อง
ด าเนินการเลิกกิจการหรือช าระบัญชี 

ให้ราชวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้รับไว้ซึ่งบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และรายได้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๗๑  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาราชวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
มูลนิธิจุฬาภรณ์และเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประธานสภาราชวิทยาลัย และรอง
ประธานสภาราชวิทยาลัยและให้ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์แต่งตั้ง

สภาราชวิทยาลัย
ชั่วคราว 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ 
จนกว่าจะมีสภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ใน ก ร ณี ที่ ต า แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า ร า ช วิ ท ย า ลั ย  
รองประธานสภาราชวิทยาลัย หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง
ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภา 
ราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู ่
 
๑. หลักการ 

การก าหนดให้มีสภาราชวิทยาลัยชั่วคราวตามบทเฉพาะกาลเพ่ือท าหน้าที่ในระยะ
เริ่มต้น จนกว่าจะมีสภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีระยะเวลาเร่งรัดไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๘  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภา 
ราชวิทยาลัยประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์เป็นประธานสภาราชวิทยาลัย เลขาธิการ
มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นรองประธาน  
สภาราชวิทยาลัย และให้ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวน
หนึ่ ง จากกรรมการสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
และกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัย ทั้งนี้ จนกว่าจะมีสภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยหรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตาม
วรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับความจ าเป็น 

ในการก าหนดให้มีสภาราชวิทยาลัยชั่วคราวตามบทเฉพาะกาล ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า มีความจ าเป็น 
ต้องก าหนดไว้ เพราะก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ สภาราชวิทยาลัยตามบทเฉพาะกาลย่อม
มีหน้าที่ที่จะต้องออกข้อบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาราชวิทยาลัย 
และในเรื่องต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น ประกอบกับขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งกรรมการสภาราชวิทยาลัยต้องใช้เวลานานพอสมควร หากไม่ก าหนดให้มีสภาราชวิทยาลัย  
ตามบทเฉพาะกาลไว้แล้ว ย่อมท าให้เกิดช่องว่างระหว่างที่ยังไม่มีสภาราชวิทยาลัยตามกฎหมาย  
และเป็นเหตุให้การด าเนินการของราชวิทยาลัยขาดความต่อเนื่องได้  (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที ่๓ กันยายน ๒๕๕๘) 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสภาราชวิทยาลัยชั่วคราว 
ตามบทเฉพาะกาล โดยได้แก้ไขกรรมการสภาราชวิทยาลัยจากที่ก าหนดให้ประธานกรรมการมูลนิธิ 
จุฬาภรณ์แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง จากกรรมการสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัย  โดยได้แก้ไขเป็น  
ให้ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการ 
สภาราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ การก าหนดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของราชวิทยาลัย  ส่วนการก าหนดกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคนโดยไม่ระบุว่ามาจากกรรมการสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  นั้น  
เนื่องจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจึงไม่ควรก าหนด
บทบัญญัติรองรับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติของ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘)   

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๑  ในระหว่างที่ ยั งไม่มี สภาราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ตินี้   

ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์และเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  เป็นประธานสภาราชวิทยาลัย 
และรองประธานสภาราชวิทยาลัย และให้ประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนไม่เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีสภาราชวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัย  รองประธานสภาราชวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภาราชวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วย
กรรมการสภาราชวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๗๒  ในระยะเริ่มแรกให้ประธานสภาราชวิทยาลัย 

ตามมาตรา ๗๑ แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ผู้รักษาการใน
ต าแหน่งเลขาธิการ
ราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ประธานสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของราชวิทยาลัยในระยะเริ่มแรกเป็นการ
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ชั่วคราว จนกว่าจะมีเลขาธิการราชวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาในการรักษาการในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยไว้  
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้มีการด าเนินการ
แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖๙  ในระยะเริ่มแรกให้ประธานสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามีประเด็นพิจารณาว่า ควรจะก าหนดให้

ประธานสภาราชวิทยาลัยหรือสภาราชวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการ  
ราชวิทยาลัยในระยะเริ่มแรก โดยที่ประชุมเห็นว่า แม้จะมีการตั้งสภาราชวิทยาลัยชั่วคราวตาม 
บทเฉพาะกาลแล้ว แต่การจะให้สภาราชวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการ  
ราชวิทยาลัยอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในขั้นตอนการด าเนินการเนื่องจากต้องรอให้มีการประชุม
สภาราชวิทยาลัยเสียก่อนจึงจะสามารถแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งดังกล่าวได้ จึงสมควรก าหนดให้
ประธานสภาราชวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย  
และสมควรจะก าหนดระยะเวลาการเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งดังกล่าวไว้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือคงหลักการว่าผู้รักษาการในต าแหน่งดังกล่าวเป็นการ 
ด ารงต าแหน่งเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารราชวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น  
ซึ่งหากไม่มีการแต่งตั้ งผู้ รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยไว้จะท าให้ เกิดปัญหา  
ในทางปฏิบัติว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนราชวิทยาลัยในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ส าหรับกรณีการแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นส่วนงาน 
ในราชวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อได้ก าหนดให้มีสภาราชวิทยาลัยชั่วคราวตาม  
บทเฉพาะกาลแล้ว สภาราชวิทยาลัยย่อมมีอ านาจในการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานในราชวิทยาลัยได้ 
อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดรองรับให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า  
ส่วนงานต่าง ๆ ไว้อีก จึงได้ตัดการก าหนดให้ประธานสภาราชวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง
ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาล



- ๑๒๗ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จุฬาภรณ์ออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรจะต้องก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการ  
ในต าแหน่งรองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยไว้หรือไม่ ซึ่งได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดกรณีการแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งดังกล่าวไว้ เนื่องจาก
สามารถใช้อ านาจตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ในการแต่งตั้ งผู้ รักษาการในต าแหน่ ง 
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย ได้อยู่แล้ว (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๑  
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๒  ในระยะเริ ่มแรกให้ประธานสภาราชวิทยาลัยตามมาตรา ๗๑ 

แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัย จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยขึ้น 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
มาตรา ๗๓  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  

รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
อยู่ ใน วันก่อน วันที่ พ ระราชบัญ ญั ติ นี้ ใช้บั งคับ  เป็นศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์พิ เศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ และอาจารย์ของ 
ราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิให้ เสียไปเพราะเหตุที่มาเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย 

รองรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
สถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษ  
และอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ให้ถือว่าเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษ  
และอาจารย์ของราชวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดให้สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์มิให้เสียไปเพราะเหตุที่มาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย เนื่องจากได้มีการ
ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สามารถแจ้งความสมัครใจที่จะมาเป็น



- ๑๒๘ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้ จึงสมควรก าหนดรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้เลิกกิจการไปตามผลของพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของราชวิทยาลัยในระดับเดียวกับที่ตนได้เคยด ารงอยู่ รวมทั้งไม่เสียสิทธิที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการด้วยเหตุที่ได้มาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยภายหลังจากที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
เลิกกิจการไป 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๗๐  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จัดตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะ
เป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส าหรับผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จัดตั้งอยู่ในวัน 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนับเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง  
เพ่ือขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า มีความจ าเป็นต้อง

ก าหนดรองรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หรือไม่ เนื่องจากการใช้
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะนั้น สามารถใช้ได้ตลอดไปอยู่แล้ว  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นั้น แม้จะมี
หลักเกณฑ์กลางเป็นอย่างเดียวกัน แต่การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
แต่ละแห่งอาจมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการดังกล่าวมีการย้ายไปปฏิบัติงานที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และเพ่ือประโยชน์ในการรองรับ
สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจึงสมควรมีบทบัญญัติรองรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ให้ เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการในราชวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๓  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และอาจารย์ของสถาบัน 
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ 
ของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มิให้เสียไปเพราะเหตุทีม่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

 
 



- ๑๒๙ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๔  พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
และพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันก่อน
วันที่พ ระราชบัญ ญั ติ นี้ ใช้บั งคับ  ผู้ ใดส มัครใจจะเป็ นผู้ ปฏิบั ติ งาน 
ในราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ านงต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ และให้ราชวิทยาลัย 
รับผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย โดยให้นับเวลาท างานในขณะที่เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ต่อเนื่องกับเวลาท างานของผู้นั้นในฐานะ 
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ให้พนักงานหรือลกูจ้าง
ของสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาล 
จุฬาภรณ์  
และสถาบัน
บัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ สามารถ
แสดงความจ านง 
มาเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่สมัครใจจะมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สามารถแสดง  
ความจ านงต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือให้ราชวิทยาลัยรับบุคคลดังกล่าวมาเป็นผู้ปฏิบัติงาน  
ในราชวิทยาลัย และรองรับให้บุคคลดังกล่าวสามารถนับระยะเวลาในการท างานในหน่วยงานเดิม
ต่อเนื่องกับระยะเวลาการท างานในราชวิทยาลัยได้ เนื่องจากได้มีการน าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาเป็นส่วนงานในราชวิทยาลัย จึงสมควรให้
โอกาสแก่บุคคลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวให้สามารถแสดงความจ านงในการย้ายมา
ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยโดยนับระยะเวลาการท างานในหน่วยงานเดิมต่อเนื่องกับหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๗๑ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ และพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดสมัครใจจะปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย  
ให้แจ้งความจ านงต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และให้ราชวิทยาลัยรับผู้นั้นเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย โดยให้ถือว่าพนักงานและลูกจ้าง
ดังกล่าวมีฐานะและระยะเวลาการท างานติดต่อกัน 
 
 



- ๑๓๐ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้อง

ก าหนดรองรับการแสดงเจตนามาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยของพนักงานหรือลูกจ้างของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ไว้ในส่วนของ 
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัตินี้ หรือควรให้ไปก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของราชวิทยาลัย
เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า หากราชวิทยาลัยไม่ขัดข้องที่จะ
รับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ก็สมควรก าหนด
รองรับสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างไว้ในบทเฉพาะกาลให้ชัดเจนเพ่ือเป็นหลักประกันในการท างาน
ของบุคคลดังกล่าว ส่วนขั้นตอนในการแสดงความจ านงในการมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยนั้น 
เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดขั้นตอนเป็นล าดับระยะเวลาไว้เช่นเดียวกับการแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งอ่ืนเนื่องจากผู้แทน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่าพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานทั้งสามแห่งมีจ านวน  
ไม่มาก การก าหนดระยะเวลาในการแสดงเจตนาไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
จึงเหมาะสมแล้ว (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ส าหรับการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมต่อเนื่องกับเวลาท างาน 
ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น มีประเด็นพิจารณาว่าอาจจะเป็นสร้างภาระทางด้านงบประมาณให้แก่  
ราชวิทยาลัย เนื่องจากการนับระยะเวลาในการท างานต่อเนื่องกันอาจก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ในเรื่อง 
เงินทดแทนหรือเงินชดเชยภายหลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้ว เห็นสมควรก าหนดรองรับระยะในการท างานในหน่วยงาน
เดิมให้ต่อเนื่องกับการท างานในราชวิทยาลัยเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าว 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๔  พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมูลนิธิจุฬาภรณ์ และพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ผู้ใดสมัครใจจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ านงต่อเลขาธิการราชวิทยาลัย 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ราชวิทยาลัยรับผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย โดยให้นับเวลาท างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ต่อเนื่องกับเวลาท างานของผู้นั้นในฐานะ 
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
 
 



- ๑๓๑ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีประเด็นพิจารณาว่า การก าหนดให้

พนักงานหรือลูกจ้างในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
แสดงความจ านงจะมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้น จะแตกต่างจากการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากร  
ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน ที่จะก าหนดล าดับระยะเวลาในการแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพไว้หลายระยะเวลาเพ่ือให้โอกาสบุคลากรในการตัดสินใจ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นนี้มีการพิจารณาในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 
เห็นว่า โดยที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
มีพนักงานและลูกจ้างจ านวนไม่มาก รวมทั้งไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการ จึงมีความซับซ้อน
เกี่ยวกับระบบของบุคลากรน้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนด
ระยะเวลาการแสดงเจตนาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยไว้เป็นหลายช่วงระยะเวลาแต่อย่างใด  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามค าชี้แจงดังกล่าว จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม  (บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒  
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
มาตรา ๗๕  ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่ งสมัครใจเป็น

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่
เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในราชวิทยาลัย และเม่ือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างเพียงใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย ซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  
ส่วนสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ราชวิทยาลัย 

ให้ผู้สมัครใจ 
มาเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัยได้รับ
เงินเดือนและค่าจ้าง
ไม่ต่ ากว่าเดิม 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งแสดงความสมัครใจมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในราชวิทยาลัย แต่เมื่อได้บรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยแล้ว การได้เงินเดือนและค่าจ้างจะเป็นไป
ตามทีร่าชวิทยาลัยก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม ส่วนสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเดิม
ว่าเมื่อได้สมัครใจย้ายมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยแล้วจะได้รับเงินเดือนและค่าจ้างไม่ต่ ากว่า  
ที่เคยได้รับอยู่เดิม แต่ส าหรับกรณีของสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนนั้น  ให้ราชวิทยาลัย 
เป็นผู้ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๗๒ ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่ โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ 

ราชวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิม
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในราชวิทยาลัย แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการพิจารณาว่าสมควรจะก าหนด

รองรับเรื่องการได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างที่สมัครใจมาเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยอย่างไร โดยผู้แทนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ให้ข้อมูลประกอบ  
การพิจารณาว่า พนักงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จะได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากกองทุนประกันสังคม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้างนั้น 
มีอัตราที่แน่นอน จึงสมควรก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างที่มาเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้รับ
เงินเดือนและค่าจ้างเท่าเดิมไปพลางก่อน แต่เมื่อราชวิทยาลัยได้บรรจุหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว
ด ารงต าแหน่งใดในราชวิทยาลัยแล้ว ให้เงินเดือนและค่าจ้างเป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด  
แต่จะต้องให้หลักประกันว่าเงินเดือนและค่าจ้างที่ราชวิทยาลัยก าหนดนั้นจะต้องไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับ
อยู่เดิม ส่วนกรณีของสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นั้น โดยที่พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานทั้งสามแห่ง 
เคยได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่แตกต่างกัน จึงสมควรให้ราชวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยเพ่ือความคล่องตัว  
ในการด าเนินการ (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่  
๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที ่๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) 

ในการพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างที่แสดงเจตนามาเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาด้วยว่าสมควรจะก าหนดรองรับให้ผู้ที่เคย
เป็นสมาชิกในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่หน่วยงานเดิมได้จัดตั้งขึ้น สามารถโอนเงินสะสม เงินสมทบ 
และเงินผลประโยชน์ อ่ืนที่ ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเดิมไปยังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
ที่ราชวิทยาลัยจะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้จะเหมาะสม
หรือไม่  ซึ่ งที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นนั้น  
เป็นอ านาจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามข้อบังคับของกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับกรณีดังกล่าว (รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และ
ครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที ่๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) 
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ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๕  ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งสมัครใจเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

ตามมาตรา ๗๔ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในราชวิทยาลัย และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างเพียงใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย ซึ ่งต ้องไม่น ้อยกว่าที ่เคยได้รับ อยู่ 
ในวันก่อนวันที่เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ส่วนสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 
 
มาตรา ๗๖  ให้นักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ .ศ. ๒๕๔๖ อยู่ ใน วันก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคับ 
เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยให้หลักสูตรการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัย
ต่อไป 

รองรับนักศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา
ของสถาบนับัณฑิต 
ศึกษาจุฬาภรณ์ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดรองรับให้นักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาไม่ได้รับผลกระทบจากการที่สถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ได้เลิกกิจการตามผลของพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งก าหนดให้หลักสูตรการศึกษาที่ได้จัด
การศึกษาอยู่ในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัยต่อไป 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับ

นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัย  
ตามพระราชบัญญัตินี้  เนื่องจากการที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เลิกกิจการโดยผลของ
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พระราชบัญญัตินี้จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
จึงสมควรก าหนดรองรับกรณีดังกล่าวเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา และสมควรก าหนดรองรับ
หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้อนุมัติไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับให้ยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัยต่อไปเพ่ือให้การจัดการศึกษาของ 
ราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ได้มีประเด็นพิจารณาด้วยว่า สมควรจะก าหนดให้หลักสูตร
การศึกษาที่สภาราชวิทยาลัยอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นอ านาจของสภาราชวิทยาลัยที่จะ
ก าหนดให้ใช้หลักสูตรที่สภาราชวิทยาลัยอนุมัติเมื่อใดก็ได้ และหากสภาราชวิทยาลัยเห็นสมควรที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่เป็นการก่อภาระให้แก่ผู้เรียนก็ย่อม
สามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่ของสภาราชวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๘)  ในการนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า นอกจากการรองรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาแล้ว 
สมควรจะต้องรองรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จะถูกยกเลิกไป
หรือไม่เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ เคยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จะถูกยกเลิกไปและราชวิทยาลัยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า ผู้ที่ได้รับปริญญาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ก่อนที่จะเลิกกิจการถือได้ว่าเป็นปริญญาที่
ได้รับมาโดยชอบจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีศักดิ์และสิทธิในปริญญานั้น และหากมีกรณีที่จะต้องรับรองปริญญา  
ผู้ที่มีหน้าที่ในการรับรองย่อมได้แก่ราชวิทยาลัยซึ่งรับโอนบรรดากิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษา  
จุฬาภรณ์มาทั้งหมด จึงเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องก าหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือรองรับกรณีดังกล่าว 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที ่๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาความจ าเป็นเกี่ยวกับการมีบทบัญญัติรองรับ
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามระเบียบของมูลนิธิจุฬาภรณ์เกี่ยวกับสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยร่างที่คณะรัฐมนตรี
รบัหลักการได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

“มาตรา ๗๓ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่ออกตามระเบียบมูลนิธิ 
จุฬาภรณ์ ว่าด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบมูลนิธิจุฬาภรณ์ ว่าด้วยโรงพยาบาล 
จุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า โดยที่บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นการออก 
โดยองค์กรเอกชน จึงไม่สามารถก าหนดรองรับให้อนุบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับราชวิทยาลัย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ แต่สภาราชวิทยาลัยอาจน าอนุบัญญัติดังกล่าวมาปรับใช้กับราชวิทยาลัย 
โดยออกเป็นอนุบัญญัติของราชวิทยาลัยได้ตามที่เห็นสมควร ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ตัดหลักการ  



- ๑๓๕ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในเรื่องนี้ออก (รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๖  ให้นักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญั ติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนักศึกษาของราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยให้หลักสูตรการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของราชวิทยาลัยต่อไป 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่มีประเด็นอภิปราย 

 
   ----------------------    



- ๑๓๖ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บรรณานุกรม 
   

 
กฎหมาย 

๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖. ระเบียบมูลนิธิจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๗. ระเบียบมูลนิธิจุฬาภรณ์ ว่าด้วยศูนย์วิจัยศึกษาและบ าบัดโรคมะเร็ง ประกาศ ณ 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘. ประกาศมูลนิธิจุฬาภรณ์ เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณ์ (Princess Chulabhorn Medical Science College) เป็นหน่วยงานภายในและภายใต้ก ากับ
ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา   : ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พ.ศ. ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗๗/๒๕๕๘) 

๑. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ ที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครัง้ที่ ๒  
วันพฤหัสบดี ที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓  
วันจันทร์ ที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๔. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
วันพฤหัสบดี ที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๕. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕  
วันจันทร์ ที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๖. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖  
วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๗. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
วันจันทร ์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๘. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘  
วันพฤหัสบดี ที ่๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

๙. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙  
วันจันทร์ ที ่๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
 



- ๑๓๗ - 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๐. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐  
วันพฤหัสบดี ที ่๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๑๑. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๑  
วันจันทร์ ที ่๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๓. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๔. บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗๗/๒๕๕๘) 
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ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ที่ปรึกษา 

 
นายดิสทัต  โหตระกิตย์   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นายนิพนธ์  ฮะกีมี     รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
นายชัยยุทธนา  วงศ์วานิช    ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม 
 

ผู้จัดท า 
 

 
 

ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม 


