
หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๘   ราชวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานราชวิทยาลัย 
(๒) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
(๓) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙   ส่วนงานตามมาตรา  ๘  ให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานราชวิทยาลัย  มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย  จัดทํานโยบาย

และแผนของราชวิทยาลัย  ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ
ของราชวิทยาลัย  และดําเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยหรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

(๒) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทําการวิจัย   
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  และให้บริการทางวิชาการ 

(๓) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้าน
แพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ทําการวิจัย  และสนับสนุนให้ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว  และให้บริการใน 
การบําบัดรักษาผู้ป่วย  

(๔) ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น   มีหน้าที่ตามที่ กําหนดในประกาศของราชวิทยาลัย 
ตามมาตรา  ๘  วรรคสาม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  กรรมการสภาราชวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  ได้แก่  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และมาตรา  ๘  วรรคสอง” 

มาตรา ๖ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็น   (๙/๑ )  ของมาตรา  ๒๒   แห่งพระราชบัญญัติ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“(๙/๑)  พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัย” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑๐)  พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน

นายกสภาราชวิทยาลัย  กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เลขาธิการราชวิทยาลัย  หัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ” 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๑๗)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๗)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเลขาธิการราชวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“มาตรา  ๒๓/๑  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของราชวิทยาลัย  ราชวิทยาลัยอาจมี 
ประธานราชวิทยาลัยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งก็ได้ 

ให้สภาราชวิทยาลัยขอรับคําแนะนําและคําปรึกษาในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของ 
ราชวิทยาลัยตามมาตรา  ๖  จากประธานราชวิทยาลัย 

ประธานราชวิทยาลัยจะแต่งตั้งรองประธานราชวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่ตามที่ประธานราชวิทยาลัย
มอบหมายก็ได้” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย  เลขาธิการราชวิทยาลัย  
เป็นประธาน  รองเลขาธิการราชวิทยาลัย  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง  
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการราชวิทยาลัยมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และมาตรา  ๘  วรรคสอง  หรือให้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนงานดังกล่าว 
พ้นจากตําแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา  ๓๕  ในส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง ให้มีหัวหน้าส่วนงาน
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจํานวนที่
สภาราชวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๖  หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง  
ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในราชวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาราชวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และมาตรา  ๘  วรรคสอง  ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของ 
ราชวิทยาลัย” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๗  ในส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง  อาจให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน  เพื่อทําหน้าที่บริหารส่วนงานน้ันได้” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๔  ให้สภาราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ 
ราชวิทยาลัย  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๘  วรรคสอง  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

“เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของ
ราชวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  หรือ
มาตรา  ๘  วรรคสอง  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน” 

มาตรา ๑๗ ให้แก้ไขคําว่า  “ประธานสภาราชวิทยาลัย”  และคําว่า  “รองประธาน 
สภาราชวิทยาลัย”  ในพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พ .ศ.  ๒๕๕๙  เป็นคําว่า  “นายก 
สภาราชวิทยาลัย”  และคําว่า  “อุปนายกสภาราชวิทยาลัย”  ทุกแห่ง 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศใด  ที่ใช้คําว่า “ประธาน 
สภาราชวิทยาลัย”  และคําว่า  “รองประธานสภาราชวิทยาลัย”  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับราชวิทยาลัย  ให้ใช้ 
คําว่า  “นายกสภาราชวิทยาลัย”  และคําว่า  “อุปนายกสภาราชวิทยาลัย”  แทน 

มาตรา ๑๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่เก่ียวข้อง 
กับงานด้านวิชาการและการบริการที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การแพทย์  และการสาธารณสุข  
สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาและ
เลขาธิการราชวิทยาลัยภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้ราชวิทยาลัยจัดให้มี 
การคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อบุคคลดังกล่าวผ่าน 
การคัดเลือกหรือการประเมินแล้ว  ให้ราชวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

ข้าราชการซึ่งราชวิทยาลัยบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ถือว่า 
เป็นการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งราชวิทยาลัยบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของราชวิทยาลัย  
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยตามมาตรานี้ประสงค์
จะให้นับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาทํางานของ
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  ก็ให้มีสิทธิกระทําได้  โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จ
หรือบํานาญ 

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่  จะต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย  สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  
สําหรับกรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานย่ืนต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อส่ง
ต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๑๙ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
ราชวิทยาลัยในการวิจัย  การจัดการศึกษา  และการผลิตบุคลากรในระดับสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้   
การเป็ นศู น ย์ความ เป็ น เลิ ศท างด้ าน วิทยาศาสตร์   เทค โน โล ยี   สิ่ งแ วดล้ อม   การแพท ย์   และ 
การสาธารณสุข  และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน  จะต้องดําเนินงานด้วย 
ความรวดเร็ว เพ่ื อประโยชน์ ในการให้บริการแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ   สมควรแยก 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัย  เพ่ือให้การบริหารงานของราชวิทยาลัย 
มีความคล่องตัวและสามารถดําเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้   รวมทั้ งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่จะดําเนินงานตามภารกิจได้โดยเร็วและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและ 
การบริหารงบประมาณ  นอกจากน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของราชวิทยาลัย  สมควรกําหนดให้ 
ราชวิทยาลัยอาจมีประธานราชวิทยาลัย  เพ่ือให้คําแนะนําและคําปรึกษาต่อสภาราชวิทยาลัยในกิจการ 
ทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  รวมทั้งสมควรแก้ไขช่ือตําแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยและ 
รองประธานสภาราชวิทยาลัยเพ่ือให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


