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พระราชบัญญัติ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
“สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
“บุคลากรสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานประจําในสถาบัน  และลูกจ้างของสถาบัน   
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ให้จัดตั้งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาล  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ให้สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา  
วิจัย  ส่งเสริม  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล  ตลอดจนศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ดํารงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย  เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ   

มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  สถาบันมีภาระหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย  แผนการศึกษาแห่งชาติ  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้  มีสมรรถนะเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพการพยาบาล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสํานึกต่อสังคม  และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เพื่อพัฒนาตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

(๒) วิจัย  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ทําการวิจัย  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  และนําองค์ความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานตามพันธกิจ
ของสภากาชาดไทย  สถาบัน  สังคม  และประเทศ   

(๓) บริการทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลที่สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทย  
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ   

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานในสภากาชาดไทย  หน่วยงานหรือสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ  ในการดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๓)   

(๕) ส่งเสริมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย่ังยืน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 
มาตรา ๘ ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  และภาระหน้าที่

ตามมาตรา  ๗  ให้สถาบนัคํานึงถึง 
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(๑) ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาดสากล 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เสรีภาพทางวิชาการ  มาตรฐาน  และคุณภาพทางวิชาการ 

อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบัน 
มาตรา ๙ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสถาบัน 
(๒) สํานักวิชา   
(๓) ส่วนงานอื่น 
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของ

สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน  ให้กําหนดฐานะ 
และภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ันด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความคุ้มค่าของ

การใช้งบประมาณ  การลดความซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ 
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น

เข้าสมทบหรือยกเลิกการรับเข้าสมทบในสถาบันได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบนั้นได้   

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของสถาบัน   

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  สถาบันมีอํานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้   

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน   
มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   
แต่บุคลากรสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน   

มาตรา ๑๔ สถาบันมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา  ๖  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  จําหน่าย
และแลกเปลี่ยน  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน   

 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน  ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สิน
ของสถาบัน  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของสถาบัน  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
หรือระหว่างประเทศ   

(๕) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่น
ให้แก่บุคลากรสถาบัน   

(๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  โดยการบริหารกองทุน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

(๗) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย   
(๘) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
(๙) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน  

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
(๑๐) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน   
มาตรา ๑๕ รายได้ของสถาบัน  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี   
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
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(๓) เงินอุดหนุนที่สภากาชาดไทยจัดสรรให้ 
(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๕) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของสถาบัน 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ที่สถาบันปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์   
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและการพัฒนาสถาบันเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถาบัน
และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจําเป็นของสถาบัน 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบัน 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่บุคลากรสถาบันด้วย 

มาตรา ๑๖ สถาบันต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าศึกษาในสถาบันและนักศึกษา
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี   

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของสถาบัน 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ 
ของสถาบัน  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ   
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของสถาบันที่ ใช้ เพื่อประโยชน์เ ก่ียวกับการศึกษา   การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็น 
ข้อต่อสู้กับสถาบันในเร่ืองทรัพย์สินของสถาบันมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา  ๖ 
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เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้และต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  สถาบันต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาสถาบัน   

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภาสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) อุปนายกผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  เป็นนายกสภาสถาบัน 
(๒) เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นอุปนายกสภาสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน   
(๔) กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภากาชาดไทยจํานวนสองคน  ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากสภากาชาดไทย   
(๕) กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกกันเอง 

จากคณาจารย์ประจําของสถาบัน 
(๖) อธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  และ  (๕)  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  จากรายชื่อที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกสภาสถาบันทําหน้าที่แทน 
นายกสภาสถาบัน  และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการ 
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน 

สภาสถาบันจะแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
มาตรา ๒๑ กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  

(๔)  และ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการสภาสถาบันในประเภทน้ัน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ 

ที่มาประชุม   
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ว่างลง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  แทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  แล้วแต่กรณี  
ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้   

ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  หรือยังมิได้
ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๐  (๓)  หรือได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่น 
ขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอํานาจหน้าที่
เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดทิศทาง  เป้าหมายของสถาบัน  และวางนโยบาย  รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา 
ของสถาบันที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖ 

(๒) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  ตลอดจน
สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน   

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 
(๔) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน  

และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศสําหรับส่วนงานนั้น
เป็นเร่ือง ๆ  ไปก็ได้ 

(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙   
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(๖) อนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๗) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและยกเลิกการรับเข้าสมทบ 
(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม  และยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันวิจัยอื่น   
(๙) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรทั้งของสถาบันและที่สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์   
(๑๑) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอนกรรมการ 

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ   
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม   

(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๑๔) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุน 

และทรัพยากรอื่น   
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๔  (๑๐) 
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน   
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๑๘) รับรองรายงานประจําปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อสภากาชาดไทยและรัฐมนตรี

เพื่อทราบ 
(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบัน  รวมท้ังมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๔ ให้ มีสภาวิชาการ   ประกอบด้วย   อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ 

และกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 
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จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเป้าหมาย  นโยบาย  มาตรฐาน  แนวทางในการพัฒนา  และแผนพัฒนาวิชาการ

ของสถาบันต่อสภาสถาบัน   
(๒) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารย์  ผู้ทํางานวิจัย  และบุคลากรสถาบัน  เพื่อเสนอ 

สภาสถาบัน  และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
(๓) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการและจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางวิชาการเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี 
(๔) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้ง 

การปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๕) เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตร

ต่อสภาสถาบัน   
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบของ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๑  และการจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัยร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา  ๑๒  ต่อสภาสถาบัน 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการใด ๆ  
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

(๘) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง   การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙   
ที่มีหน้าที่สอน  วิจัย  หรือให้บริการทางวิชาการ  รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
ต่อสภาสถาบัน   

(๙) ให้คําปรึกษาแก่สภาสถาบันหรืออธิการบดี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน 
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๒)  

และ  (๓)   
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบัน  และจะแต่งตั้ง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้   
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มาตรา ๒๗ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๒) เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ต่อสภาสถาบัน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารสถาบันตามที่สภาสถาบันและอธิการบดีมอบหมาย   

หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
(๕) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดี

มอบหมาย 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๘ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน  

และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจํานวนที่
สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑  

วรรคสาม   
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ 
ที่มาประชุม 

(๗) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ 
สภาสถาบันกําหนดตามมาตรา  ๔๑   

(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๓๑ อธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาโททางการพยาบาล  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  
ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือได้ทําการสอนและมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบัน 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  รวมท้ังต้องมีคุณสมบัติอื่น  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๒ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๒) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน   

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๔) บรรจุ  แต่งตั้ง  ดําเนินการทางวินัย  และให้บุคลากรสถาบันพ้นจากตําแหน่ง  ตามข้อบังคับ

ของสถาบัน 
(๕) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาสถาบันกําหนด  รวมทั้งให้มี 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถาบัน 
(๖) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันด้านต่าง ๆ  และรายงานประจําปีของสถาบัน 

ต่อสภาสถาบัน 
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(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน  หรือตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง   
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑  
วรรคหน่ึง  เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๔ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน   

ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๒)  และ  (๓)  ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบงานของส่วนงานน้ัน  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้   

ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  
และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  รองหัวหน้าส่วนงาน  หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

เม่ือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๒)  และ  (๓)  พ้นจากตําแหน่ง  ให้รองหัวหน้าส่วนงาน 
และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานน้ันพ้นจากตําแหน่งด้วย 

มาตรา ๓๕ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  
จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   

มาตรา ๓๖ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในสถาบัน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
หรือกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี   



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๘ เม่ือครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๒)  และ  (๓)  ที่มีหน้าที่
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย  ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว  โดยผู้ประเมิน
ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่บุคลากรสถาบัน  แล้วรายงานสภาสถาบันและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสองปี   

การดําเนินการตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ  
การลดความซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ   

รายงานตามวรรคหน่ึงให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
ส่วนงานน้ันหรือหน่วยงานภายในของส่วนงานน้ันต่อไปหรือไม่ด้วย 

มาตรา ๓๙ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียนการสอนและการวัดผล
ตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภาสถาบันกําหนด  แล้วรายงานสภาสถาบัน
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป   

มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 
ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบัน 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการ  และอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  ทั้งนี้   
ให้มีกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๐  (๓)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 

มาตรา ๔๑ ให้สภาสถาบันจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับ 
ของสถาบัน 

มาตรา ๔๒ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงานของสถาบัน  
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  
รายได้  และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  และให้มี 
การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๔ ให้สถาบันจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของสถาบัน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน  ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
มาตรา ๔๕ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง 

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน  และให้ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องของสถาบัน  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามบุคลากรสถาบัน  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบัน
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชี
รายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงาน 
ที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๔๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๔๙ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว   
ให้ผู้เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๐ บรรดาเร่ืองที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๑ คณาจารย์ประจําของสถาบันมีตําแหน่งทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
สภาสถาบันอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้  โดยทําเป็นประกาศ 

ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของสถาบัน   
มาตรา ๕๒ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่ง 

มิได้เป็นบุคลากรสถาบัน  โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๕๓ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและพ้นจาก

ตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๔ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจํา
ของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของสถาบัน 
เป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๒)  และ  (๓)  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน   

มาตรา ๕๕ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึง  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) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่อ

อย่างอื่น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน   
หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๕๖ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ  บ. 
มาตรา ๕๗ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน  

และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่างประเทศ   
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การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๘ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๕๙ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง

ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(๓) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๐ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ

สมควรแก่ปริญญานั้น  ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจําหรือบุคลากรสถาบันมิได้   
ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๖๑ สถาบันอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมายแสดง

วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอาจกําหนดให้มี
ครุยประจําตําแหน่งนายกสภาสถาบัน  ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภาสถาบัน  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของสถาบันได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๖๒ สถาบันอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบันได้  โดยทําเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

มาตรา ๖๓ สถาบันอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา
และบุคลากรสถาบันได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน  หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว  โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  
หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด  หรือมีตําแหน่งใดในสถาบัน
โดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือมีวิทยฐานะ  หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบัน  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด  ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอม  หรือ 
ซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน  
ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  อํานาจหน้าที่  บุคลากร  งบประมาณ  
และรายได้ของสภากาชาดไทยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกิจการของวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย   
ตามข้อบังคับและระเบียบซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย  ไปเป็นของสถาบัน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยข้อเสนอของสภากาชาดไทย   

ให้บุคลากรซึ่งโอนมาตามวรรคหน่ึง  ยังคงดํารงตําแหน่งเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  
และสิทธิประโยชน์อื่นเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 
ที่เคยได้รับอยู่เดิม   

มาตรา ๖๗ ให้สิทธิและหน้าที่เก่ียวกับทรัพย์สิน  รวมทั้งการใช้และการจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับทรัพย์สินที่เกิดข้ึนหรือที่มีอยู่ตามบันทึกที่สภากาชาดไทยจัดทําไว้ให้แก่วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  
โอนไปเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้   
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มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับการคํานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ของบุคลากรซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๖๖  ให้นับเวลาทํางานในขณะที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล  
สภากาชาดไทยต่อเนื่องกับเวลาทํางานของบุคลากรสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๖๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สภาสถาบันประกอบด้วย  
ประธานคณะกรรมการและกรรมการวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  ตามระเบียบสภากาชาดไทย   
ว่าด้วยการดําเนินงานวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งออกตามความในกฎหมาย 
ว่าด้วยสภากาชาดไทย  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นนายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบัน  และให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๐ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  ตามระเบียบ
สภากาชาดไทย  ว่าด้วยการดําเนินงานวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีไปก่อนจนกว่าจะครบวาระตามระเบียบสภากาชาดไทย  ว่าด้วยการดําเนินงานวิทยาลัยพยาบาล  
สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย  และให้นับวาระดังกล่าว
เป็นวาระแรกของการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๗๑ ให้สภาสถาบันพิจารณาจัดให้มีการเทียบโอนตําแหน่งทางวิชาการที่เจ้าหน้าที่
สายวิชาการประจําวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทยได้รับมาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบสภากาชาดไทย  
ว่าด้วยการดําเนินงานวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งออกตามความในกฎหมาย 
ว่าด้วยสภากาชาดไทย  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนของเจ้าหน้าที่สายวิชาการประจํา
วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทยตามระเบียบสภากาชาดไทย  ว่าด้วยการดําเนินงานวิทยาลัยพยาบาล  
สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
การปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์ในการขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย   

มาตรา ๗๒ ให้นักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย   
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นนักศึกษาของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทยที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของสถาบันต่อไป 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๗๓ ในการดําเนินงานของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นําข้อบังคับ  ระเบียบ  
ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้   

การออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานในเรื่องใด ๆ   ตามวรรคหนึ่ง  ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตบุคลากรทางการพยาบาลสนองความต้องการของสังคมและสภากาชาดไทยอันเป็นองค์กร 
ที่ดําเนินการสาธารณกุศล  เพ่ือมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาดสากลน้ัน  เป็นหน่วยงานในสังกัดของ
สภากาชาดไทย  สมควรที่จะยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล 
ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลและจัดการศึกษาด้านการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
การส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  การวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  สามารถดําเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


