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เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รี ยกว่ า  “พระราชบัญญัติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรือนใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับ

ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิ นหรือเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา๒ 
                                                           

๑ ราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หน้า ๓๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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“สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค

ที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
 (๓) เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่ ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
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 (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ  

มาตรา ๘  อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินเพ่ิม
พิเศษส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถเป็นพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๙  วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีและการลาหยุด
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดให้มีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได ้

สภาสถาบันอุดมศึกษามี อ านาจก าหนดข้อบั งคับในการอนุญาตให้ข้ าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งวิชาการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือตาม
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือว่า  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินอ่ืนในระหว่างลาได้ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๑๐  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการประเมินและพัฒนาข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความเป็น เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

    

มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 
“ก.พ.อ.” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
(๓) กรรมการซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคน  

แต่ไม่เกินสิบคน 
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(๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาสองคน 
และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป็นกรรมการ 

(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ต้องด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดี 

หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้รัฐมนตรีด าเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตาม (๔) 
จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 

มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยู่ ในต าแหน่ง คราวละสามปี  
ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนภายในก าหนดหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการแทนก็ได้ กรณีที่มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้น 
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
กรรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง

เมื่อพ้นจากต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรือข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
แล้วแต่กรณี 

 



- ๕ - 

 

มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(๒) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
(๓) ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออก

จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ก าหนดกรอบอัตราก าลัง และอัตราส่วนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพ่ือการบริหารงานบุคคลของ

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน 
(๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง 

(๗) ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๘)๓ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน  
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และต าแหน่งที่ควรแต่งตั้ง 

(๙) ก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  
ท าหน้าที่ประธาน 

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. มีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อท าการใดแทนได้ 
การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของคณะอนุกรรมการ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
                                                           

๓ มาตรา ๑๔ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๗  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคลตามวรรคหนึ่งจะไม่ก าหนดภาระหน้าที่ของต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง โดยก าหนดภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานแทนก็ได้ 

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)  

หมวด ๓ 
การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง 

    

มาตรา ๑๘๔  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
(ก) ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ 

 (๑) ศาสตราจารย์ 
 (๒) รองศาสตราจารย์ 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) ต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

(ข) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
 (๑) อธิการบดี 
 (๒) รองอธิการบดี 
 (๓) คณบดี 
 (๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 (๕) ผู้ช่วยอธิการบดี 
 (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 (๗) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกองหรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 (๘) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

(ค) ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ 
 (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 (๒) ระดับเชี่ยวชาญ 

                                                           
๔ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
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 (๓) ระดับช านาญการ 
 (๔) ระดับปฏิบัติการ 
 (๕) ระดับอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

การแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี  
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีส าหรับวิทยาเขตนั้นด้วยก็ได้ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใช้ต าแหน่งวิชาการเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะ
ได้ตลอดไป 

มาตรา ๑๙๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และ
จะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้นั้นรับราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ 

ในระหว่างการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับการต่อ
เวลาราชการจะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหาร
อ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได้ 

การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๒๐  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่งและ
จ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความ 
ไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๒๑ ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการ 
ในส่วนราชการใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ข้อบังคับดังกล่าว 
ต้องไม่ก่อให้เกิดข้ันตอนโดยไม่จ าเป็น 

                                                           
๕

 มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
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มาตรา ๒๒  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้บรรจุ
และแต่งตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบแข่งขัน 
(๒) คัดเลือก 
โดยปกติ ให้ด า เนินการโดยวิธีสอบแข่งขัน เว้นแต่ ในกรณีมี เหตุ พิ เศษเ พ่ือประโยชน์ของ

สถาบันอุดมศึกษา จะใช้วิธีคัดเลือกก็ได้ 
หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยค านึงถึง

ความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับ 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขัน 

หรือวิธีการคัดเลือก ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชีหรือจากผู้ได้รับคัดเลือก 
แล้วแต่กรณี 

ข้อบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด 

มาตรา ๒๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด
ตามมาตรา ๒๐ 

ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากต าแหน่ง
ข้าราชการการเมืองแล้ว 

มาตรา ๒๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น 

การรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด 

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย ก.พ.อ. 
จะวางหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญงานสูงเข้ารับราชการในต าแหน่งวิชาการ โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ต าแหน่งนั้นก็ได ้

มาตรา ๒๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารใน
ต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารง



- ๙ - 

 

ต าแหน่งอธิการบดี เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่งศาสตราจารย์ได้ 

ให้ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

เมื่อผู้บริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพ้นจากต าแหน่งประเภทผู้บริหารแล้ว ให้ผู้นั้นกลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งเดิมและให้รับเงินเดือนตามต าแหน่งนั้นในขั้นที่ได้รับอยู่ในขณะที่พ้นจากต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร 

การได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรานี้ ไม่ตัดสิทธิข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งวิชาการในการได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการตามต าแหน่ง
วิชาการท่ีตนครองอยู่ 

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
จากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมพิเศษ
ของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

รองอธิการบดีที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินจะมีได้ไม่เกินห้าอัตรา และใน
กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีดังกล่าวเพ่ิมได้วิทยาเขตละหนึ่งอัตรา 

ผู้ช่วยอธิการบดีที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา 
รองคณบดีที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา 

มาตรา ๒๘๖ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ให้รัฐมนตรีน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด 

มาตรา ๒๙  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา ๒๒ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ตามข้อบังคับที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีความประพฤติไม่ดี 
หรือไม่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า
ไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การรับ
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากทางราชการ ในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                                                           

๖
 มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



- ๑๐ - 

 

 มาตรา ๓๐  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใดต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามมาตรา ๒๐ 

ในกรณีที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้หมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ ก .พ.อ. รับรองตามมาตรา  
๑๔ (๘) 

มาตรา ๓๑๗  การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๓๒  การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระท าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระท าได้เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ ทั้งสองฝ่ายยินยอม 
ในการโอนและเจ้าตัวสมัครใจ 

(๒) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ในต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

(๓) การรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๓๓๘  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา 
๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๒๘ แต่งตั้งผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่  
ผู้นั้นมีอยู่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๓๔  ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการอาจขอกลับเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกจากราชการเมื่อถูกสั่งให้ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย 

(๒) ออกจากราชการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                                                           

๗ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 
๘ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 



- ๑๑ - 

 

(๓) ลาออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งแต่ละกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

หมวด ๔ 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

   

มาตรา ๓๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้อธิการบดีมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง 
อธิการบดีจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้นายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน๙ 

มาตรา ๓๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก .พ.อ. ก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

หมวด ๕ 
วินัยและการรักษาวินัย 

    

มาตรา ๓๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด 

มาตรา ๓๘  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                                                           

๙ มาตรา ๓๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
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มาตรา ๓๙  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

มาตรา ๔๐  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

มาตรา ๔๑  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพ
เรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ 
รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน 

การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๔๒  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ
หาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
การกระท าดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

มาตรา ๔๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือ
ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 

มาตรา ๔๔  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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มาตรา ๔๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ในการก าหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 

จรรยาบรรณท่ีก าหนดขึ้น จะก าหนดว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเป็นความผิดวินัยหรือ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๔๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิด
วินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น
ไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตักเตือน สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ
ท าทัณฑ์บน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือ  
ฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีค าสั่ง หรือการท าทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

มาตรา ๔๗  ผู้บังคับบัญชาผู้ ใดเมื่อปรากฏว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยละเลยไม่ด าเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาในการกล่าวหาหรือด าเนินการทางวินัย ให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนผู้นั้นลาออกจากราชการ 

หมวด ๖ 
การด าเนินการทางวินัย 

   

มาตรา ๔๙  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้
กระท าผิดวินัย หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็น
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กรณีการกระท าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบื้องต้นว่าการ
กล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอ านาจในการสั่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ค าว่าผู้ บังคับบัญชาตามมาตรานี้ ให้หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๕๐  ในระหว่างการสอบสวน จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการด าเนินการ
ใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่ง
การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๕๑  เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกสอบสวนกระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 
๔๙ ลงโทษตามควรแก่กรณี ตามที่ก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

 มาตรา ๕๒ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและ
หน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือนิติบุคคลอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

มาตรา ๕๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย 
อาจถูกด าเนินการทางวินัยเพราะมีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการได้ แต่ต้องด าเนินการ
ทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากราชการ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๕๔  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเคยถูกกล่าวหา หรือกระท าความผิดวินัย
ก่อนวันโอนมาบรรจุ หากการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่
ก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 
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หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 
   

 มาตรา ๕๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

มาตรา ๕๖  วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออก ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี มิได้อนุญาตให้ลาออก และ
มิได้ยับยั้งการลาออกภายในเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

การยับยั้งการลาออกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สิทธิทางการเมืองหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ลาออกเกินกว่าเหตุมิได้  

มาตรา ๕๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

(๑) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 
(๒) สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) (๒) (๕) หรือ 

(๖) 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๔) 
(๕) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน

ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๖) มีการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่

หรือด ารงอยู่ เว้นแต่ทางราชการยังมีความจ าเป็นที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
(๗) ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง

ราชการได้ 
(๘) ถูกจ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่าง

ร้ายแรงได้ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการตาม (๔) ให้ด าเนินการสอบสวนโดยให้น ามาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 



- ๑๖ - 

 

การสั่งให้ออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 

การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๕๘  เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

มาตรา ๕๙๑๐  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ
ตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) 
(๑) ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

มาตรา ๖๐  เมื่ อผู้ บั งคับบัญชาได้ด า เนินการทางวิ นัยหรือสั่ ง ให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบัน อุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษมิได้ด าเนินการทางวินัยหรือมิได้สั่งให้ออกจาก
ราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได ้

หมวด ๘ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

   

มาตรา ๖๑  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง  

มาตรา ๖๒  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ให้ ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ ก.พ.อ. ซึ่งต้อง
ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

                                                           
๑๐ มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
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มาตรา ๖๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ 
มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสภาบันอุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแต่  
วันได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ง  

มาตรา ๖๔  ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษด าเนินการแก้ไขค าสั่งลงโทษ ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของสภา
สถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แล้วแต่กรณีโดยเร็ว  

มาตรา ๖๕  การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ การร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓ 
และการแก้ไขค าสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และให้น าความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวด ๙ 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา๑๑ 

   

มาตรา ๖๕/๑  การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๕/๒  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๑๘ หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได ้

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา  
๑๘ (ข) ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นมีอ านาจและหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอ านาจ
บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหน่วยงานนั้น 

ต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานในส่วน
ราชการหรือส่วนงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 

                                                           
๑๑ หมวด ๙ การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มาตรา ๖๕/๑ ถึง มาตรา  

๖๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๖๖  ให้ด าเนินการให้มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.ม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ท าหน้าที่ ก.พ.อ. ไปพลางก่อน 

ในกรณีที่มีกฎหมายใดระบุถึงข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากฎหมายดังกล่าวหมายถึงข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗  ในระหว่างที่ยังมีมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) 
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 

(๒) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
(๓) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
(๕) กรรมการซึ่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๖) กรรมการซึ่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผู้แทนสถาบันละหนึ่งคน และให้ผู้แทนซึ่งได้รับคัดเลือกประชุม
และเลือกกันเองให้เหลือสองคน เป็นกรรมการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ให้น าวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ งหมายความว่า  มหาวิทยาลัยและสถาบันที่ จัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่ยังเป็นส่วนราชการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
เป็นส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีน้อยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๖๗ 
(๒) (๔) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งในสิ้นปีที่มีมหาวิทยาลัยน้อยกว่าห้าแห่ง และให้กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) 
(๓) และ (๕) อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

มาตรา ๖๙  ในวาระเริ่มแรกจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๑ (๓) จากผู้ซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ 
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มาตรา ๗๐  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มีกฎหมายก่อนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บัญญัติให้มหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสี่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ยังมีข้าราชการอยู่ในมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ถือว่าข้าราชการในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒๑๒  ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น ามาตรา ๑๙ มาใช้
บังคับและให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีต าแหน่งวิชาการตั้งแต่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
หากสถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้นั้นรับ
ราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ โดยการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และในระหว่างการต่อเวลาราชการดังกล่าว ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับการต่อเวลาราชการจะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได ้

ในระหว่างที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งให้น า
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓  ผู้ใดเป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

มาตรา ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐ โดยอนุโลม

                                                           
๑๒ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
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ไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การก าหนดกรอบอัตราก าลัง การจัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ .ศ. 
๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับกับข้าราชการครูและ
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คง
ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก .พ.อ. ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ ก.ม. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. เป็น
อ านาจหน้าที่ของ ก.พ.อ. และให้อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย อ.ก.ค. กรม อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และให้อ านาจหน้าที่ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นอ านาจ
หน้าที่ของอธิการบดี 

มาตรา ๗๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัย หรือกรณีที่สมควรให้
ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจสั่งลงโทษผู้
นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น แล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้ 

มาตรา ๗๖  ผู้ใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ใน
กรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการพิจารณาอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ต่อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 
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มาตรา ๗๗  การใดอยู่ในระหว่างด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่เกี่ยวกับ
ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย การ
ด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

  
  

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาจะต้องมารวมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่
เนื่องจากข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน  
ได้แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
มีความเสมอภาค เป็นเอกเทศ และสอดคล้องกับภารกิจโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ จึ งสมควรก าหนดให้มี องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ าราชการ  
ในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยให้คณาจารย์และบุคลากรที่ เป็นข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๓ 

 มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘ 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การก าหนดต าแหน่ง การแต่งตั้ง และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้สอดคล้องกับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคง
ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

การได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหนึ่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต า ม พร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้  ต า แ ห น่ ง ใ ด ใ ห้ ไ ด้ รั บ เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ เ งิ น ป ร ะ จ า ต า แ ห น่ ง ใ น อั ต ร า ใ ด  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  

                                                           
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน้า ๓๖/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการก าหนดระบบต าแหน่งและประเภทต าแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการเสียใหม่เพ่ือให้การต่อเวลาราชการเป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัยและตาม
ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ สมควรที่จะให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


