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เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย  
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 มาตรา  ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา   ๓   ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๐๗  
 มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับ
บรรจุและแตงตั้งใหรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”๒  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจา
งตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจาก 
เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา 
                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ก หนา ๓๓ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

๒ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  



 ๒

 “สภาสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัย หรือสภา 
สถาบันอุดมศึกษา   แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบันอุดมศึกษานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาของรัฐในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา  แตไม รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐที่มิใชสวนราชการ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประ
สงคเพื่อจัดการศึกษาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา   ๖   ให  รัฐมนตรีว  าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 มาตร า   ๗   ผู ที่ จ ะ เ ข  า รั บ ร าชก า ร เ ป  นข  า ร า ชก า รพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  (ก)  คณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
  (๓ )   เป น ผู เ ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (ข)  ลักษณะตองหาม 
  (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
  (๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร 
ความสามารถหรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ 
  (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
  (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

                                                                                                                                
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๓

  (๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
  (๑๐)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขา
ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
 มาตรา  ๘  อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่
มีเหตุพิเศษหรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถเปนพิเศษก็ได ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ   วิ ธีการและเงื่ อนไขที่  ก .พ .อ .  กําหนด  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ
ช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 
 มาตรา  ๙  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําปและการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตสภาสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษเฉพาะ
กรณีเพิ่มขึ้นตามความจําเปนเพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาก็ได 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขา
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไป
เพิ่ มพูนความรูทางวิชาการ  หรือตามโครงการแลกเปลี่ ยนคณาจารย  ระหว าง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
และไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืนในระหวางลาได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๑๐  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดําเนินการใหมีการประเมินและ
พัฒนาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  



 ๔

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 มาตรา  ๑๑  ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.อ.” ประกอบดวย 
 (๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
 (๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตํา
แหนง 
 (๓)  กรรมการซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ 
ไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบคน 
 (๔)  กรรมการซึ่งแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาสองคน และผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป
นกรรมการ 
 (๕)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ตองดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตรา
จารย หรือไมต่ํากวาอธิบดี หรือเปนผูบริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จใการบริ 
หารงานเปนที่ประจักษและไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดาน
การบริหารงานบุคคล ดานกฎหมายหรือดานการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) 
ใหรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตาม (๔) จะตองไมมาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 
 มาตรา  ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนง 
คราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
ใหมแทนภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตวาระของ
กรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนก็ไดกรณีที่มีการ
ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 กรรมการตามวรรคหนึ่งซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับโปรดเกลาฯ  
แตงตั้ง หรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 



 ๕

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
ใหมจะเขารับหนาที่ 
 มาตรา   ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๒ 
กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 กรรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
แลว ใหพนจากตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรือข
าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี 
 มาตรา  ๑๔  ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑)   เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 (๒)  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ใหอยูใน
สภาพที่เหมาะสม 
 (๓)  กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การ
ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตํา
แหนงวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาว 
 (๔)  ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕)  กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราสวนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใชเพื่อ
การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบัน 
 (๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจาก
สถาบันอุดมศึกษา ใหผูแทนของสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจง
ขอเท็จจริง 
 (๗)  กําหนดอัตราคาตอบแทนใหกับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



 ๖

 (๘)๓ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิอยางอื่น  เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนที่ควรไดรับ และตําแหนงที่ควร
แตงตั้ง 
 (๙)  กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
 (๑๐)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 
 กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องนั้นไมได 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๑๖  ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําการใดแทนได การ
แตงตั้งและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย 
การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการ
พิจารณาตําแหนงวิชาการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 เพื่อประโยชนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาที่ของตําแหนงแตละตํา
แหนง โดยกําหนดภาระหนาที่ของหนวยงานแทนก็ได 
 ขอบังคับตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)  

                                                 
๓
 ความเดิมใน (๘) ของมาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “(๘) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นเพื่อ

ประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนที่

ควรไดรับ และระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง” 



 ๗

หมวด ๓ 
การกําหนดตําแหนง การบรรจุและแตงตั้ง  

     
 มาตรา  ๑๘๔  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงวิชาการ ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก 
  (๑) ศาสตราจารย 
  (๒) รองศาสตราจารย 
  (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
  (๔) อาจารย 
  (๕) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
  (๑) อธิการบดี 
  (๒) รองอธิการบดี 
  (๓) คณบดี 
  (๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

                                                 
๔

 ความเดิมในมาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๑๘ ตาํแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 (ก)  ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ศาสตราจารย 
 (๒)  รองศาสตราจารย 
 (๓)  ผูชวยศาสตราจารย 
 (๔)  อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 (ข)  ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
 (๑)  อธิการบดี 
 (๒)  รองอธิการบดี 
 (๓)  คณบดี 
 (๔)  หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 (๕)  ผูชายอธิการบดี 
 (๖)  รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 (๗)  ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. 

กําหนด 
 (๘)  ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 (ค)  ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดีเปนผูดูแล

รับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 
 การแตงตั้งใหผูทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด” 



 ๘

  (๕) ผูชวยอธิการบดี 
  (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 
  (๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 
  (๘) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 (ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก 
  (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  (๒) ระดับเชี่ยวชาญ 
  (๓) ระดับชํานาญการ 
  (๔) ระดับปฏิบัติการ 
  (๕) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ใหเป
นไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) หรือ (๖) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
นั้น 
 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีรองอธิการบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดี
สําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 
 ใหผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 
 มาตรา  ๑๙๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ และจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผู

                                                 
๕
 ความเดิมในมาตรา ๑๙ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๑๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารยหรือระดับ

รองศาสตราจารยหรือระดับรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เมื่อายุครบหกสิบป

บริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุ

ครบหกสิบหาปบริบูรณ 
 การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด” 



 ๙

นั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการ
สอนหรือวิจัย และมีความประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมอายุครบหกสิบหาป
บริบูรณได 
 ในระหวางการตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตํา
แหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได 
 การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๒๐  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับ 
เงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนง 
 การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพความไมซํ้าซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๒๑  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใด
บังคับบัญชาขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด ขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน 
 มาตรา ๒๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑)  สอบแขงขัน 
 (๒)  คัดเลือก 
 โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อ
ประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา จะใชวิธีคัดเลือกก็ได 
 หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 หลัก เกณฑ   และวิธี ก ารคัด เ ลือก  ให  เป นไปตามข อบั งคับที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเขารับการ
คัดเลือก และประโยชนสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับ 



 ๑๐

 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
ตามลําดับที่ในบัญชีหรือจากผูไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี 
 ขอบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๒๓  ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
ไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามมาตรา ๒๐ 
 สําหรับผูมี ลักษณะตองห ามตามมาตรา  ๗  (ข)  (๑)  ให มี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะบรรจุและแตงตั้งใหเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตํา
แหนงที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนงขาราชการการเมืองแลว 
 มาตรา    ๒๔   ภายใต บั งคับมาตรา  ๒๕  ข  าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหนง ตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น 
 การรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแก 
การสอนหรือวิจัย ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑในการอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแต
งตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญงานสูงเขารับราชการในตําแหนงวิชา
การ โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นก็ได 
 มาตรา  ๒๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงอธิการบดี เมื่อได
รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปในขณะที่ดํารงตําแหนงดังกล
าว ใหไดรับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนงศาสตราจารยได 
 ใหผูชวยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง 
 เมื่อผูบริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพนจากตําแหนงประเภทผูบริหาร
แลว ใหผูนั้นกลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมและใหรับเงินเดือนตามตําแหนงนั้นใน
ขั้นที่ไดรับอยูในขณะที่พนตําแหนงประเภทผูบริหาร 



 ๑๑

 การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผู บริหารตามมาตรานี้ ไมตัดสิทธิ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจําตาํ
แหนงประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ตนครองอยู 
 มาตรา  ๒๗  ในกรณีที่มีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มพิเศษของผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 รองอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินจะมีได
ไมเกินหาอัตรา และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาว
เพิ่มไดวิทยาเขตละหนึ่งอัตรา 
 ผูชวยอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมี
ไดไมเกินสามอัตรา 
 รองคณบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไม
เกินสามอัตรา 
 มาตรา  ๒๘๖  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหอธิการบดีเปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
เวนแตการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม
มาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
มาตรา ๑๘ (ค) (๑) ใหรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๒๙  ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงนั้น ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการ 
เพราะมีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่

                                                 
๖
 ความเดิมในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนง ใหอธิการบดีเปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง เวนแตการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ และตําแหนง

ศาสตราจารย ใหรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง” 



 ๑๒

ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ใหถือเสมือนหนึ่งวาไมเคยเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ การรับเงินเดือน หรือผล
ประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการ ในระหวางที่ผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 มาตรา   ๓๐  ผูได  รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรา ๒๐
 ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ 
ก.พ.อ. รับรองตามมาตรา ๑๔ (๘) 
 มาตรา  ๓๑๗  การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซ่ึงตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๓๒  การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑)  การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตํา
แหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตางสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทําไดเมื่อ
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ ทั้งสองฝายยินยอมในการโอนและเจาตัวสมัครใจ 
 (๒)  การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 (๓)  การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และมิใชขาราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินมาเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๓๓๘  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาด

                                                 
๗

 ความเดิมในมาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ให

เปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 

กําหนด” 

๘
 ความเดิมในมาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 



 ๑๓

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งผูนั้นไปดํารงตํา
แหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืนที่เทียบเทาที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยูตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๓๔  ผู ซ่ึงเคยเปนขาราชการอาจขอกลับเขารับราชการเปนขา
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑)  ออกจากราชการเมื่อถูกส่ังใหไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารเมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย 
 (๒)  ออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงาน
ใดๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (๓)  ลาออกจากราชการไปดวยเหตุใดๆ อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการ
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 การกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผู
ขอ กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งแตละกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด   
 

หมวด ๔ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน  

     
 มาตรา  ๓๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่
ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานตามขอบังคับที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหอธิการบดีมีคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน
ตามขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไมถูกตองตามหลัก

                                                                                                                                
 “มาตรา ๓๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๓๑ 

และมาตรา ๓๒ (๑) แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหผูมีอํานาจตาม

มาตรา ๒๘ แตงตั้งผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นที่มีอยู ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด” 



 ๑๔

เกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งอธิการบดีจะสั่งการใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวก็ได 
 การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารง
ตําแหนงอธิการบดีใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อน๙

 มาตรา  ๓๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถึงแกความตาย 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๕ 
วินัยและการรักษาวนิัย  

     
 มาตรา  ๓๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด 
 มาตรา  ๓๘  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 มาตรา  ๓๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาที่ 
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใสรักษา
ประโยชนของทางราชการ 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทาง

                                                 
๙
 มาตรา ๓๕ วรรคสาม เพิ่มโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๑๕

ราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา  ๔๐  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอ
ผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย 
 การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา  ๔๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปน
แบบอยางที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มที่ รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน 
 การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา  ๔๒  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการ 
หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการ
กระทําผิดวินัย 
 มาตรา  ๔๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมเปนกรรมการ 
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวน
หรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
 มาตรา  ๔๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของ
ตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทํา
การใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระทําการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา  ๔๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่อง
ใดเปนความผิดวินัยหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 



 ๑๖

 มาตรา  ๔๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้  ถ าการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณนั้นไม  เป นความผิดวินัย  ให 
ผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
ทําทัณฑบน 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน 
ดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
 หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําส่ัง หรือการทําทัณฑบนตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 มาตรา  ๔๗  ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขา
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยละเลยไมดําเนินการทางวินัยตาม
หมวด ๖ ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการ
ทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา  ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
 (๑)  ภาคทัณฑ 
 (๒)  ตัดเงินเดือน 
 (๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
 (๔)  ปลดออก 
 (๕)  ไลออก 
 ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือน
ผูนั้นลาออกจากราชการ 
 

หมวด ๖ 
การดําเนนิการทางวินยั  

     
 มาตรา  ๔๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาโดยมี
หลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทํา
ผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ 
ก.พ.อ. กําหนด จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 



 ๑๗

 กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใด
สืบสวนเบื้องตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 
 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผูมีอํานาจ
ในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา 
๑๗ 
 ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชาตาม
มาตรานี้ ใหหมายถึงผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 มาตรา  ๕๐  ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมา
เปนขออางในการดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เว นแต
ผูบังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบสวน 
 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน และผลแหงการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 มาตรา  ๕๑  เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยให
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแกกรณี ตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตาม
มาตรา ๑๗ 
 มาตรา  ๕๒  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให
มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สอบสวน ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 
 (๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหส
งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 มาตรา  ๕๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการอัน
มิใชเพราะเหตุตายอาจถูกดําเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอน
พนจากราชการได แตตองดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจากราชการ ทั้งนี้
ตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 



 ๑๘

 มาตรา  ๕๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเคยถูกกลาวหา 
หรือกระทําความผิดวินัยกอนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยาง
ร า ยแรงตามพระราชบัญญัตินี้  ให  ผู บั งคับบัญชาของข  า ร าชการพล เรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาผูนั้นดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กําหนด
ในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 

หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 

    
 มาตรา  ๕๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
 (๑)  ตาย  
 (๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
 (๓)  ไดรับอนุญาตใหลาออก  
 (๔)  ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘  
 (๕)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 มาตรา  ๕๖  วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยั้งการลาออก 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี มิได 
อนุญาตใหลาออก และมิไดยับยั้งการลาออกภายในเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรค
หนึ่ง ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
 การยับยั้งการลาออกจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชสิทธิทางการเมืองหรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูลาออกเกินกวาเหตุมิได 
 มาตรา  ๕๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดังตอไปนี้
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
 (๑)  เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําาเสมอ 
 (๒)  สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๗ (ข) (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๗ (ข) (๔) 



 ๑๙

 (๕)  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
 (๖)  มีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะให
ปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 (๗)  ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการได 
 (๘)  ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๙)  ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจ
ลงโทษทางวินัยอยางรายแรงได แตสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติวาถาใหรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการ 
 การสั่งใหออกจากราชการตาม (๔) ใหดําเนินการสอบสวนโดยใหนํามาตรา 
๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การสั่งใหออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 มาตรา  ๕๘  เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปรับราชการ
ทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ ส่ังใหผูนั้น
ออกจากราชการ 
 มาตรา   ๕๙ ๑๐  การออกจากราชการของข  าราชการพล เรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงทราบ 
 มาตรา  ๖๐  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว  ใหรายงานสภา
สถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชาซึ่ง

                                                 
๑๐

 ความเดิมในมาตรา ๕๙ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พศ ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๕๙ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงเทียบเทาระดับ ๑๐ 

ขึ้นไป และตําแหนงศาสตราจารย ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณี

ที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย” 



 ๒๐

ส่ังลงโทษมิไดดําเนินการทางวินัยหรือมิไดส่ังใหออกจากราชการโดยเครงครัดหรือเปน
ธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และส่ังการใหมใหถูกตองเหมาะสม
ตอไปก็ได 
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณและการรองทุกข 

  
     มาตรา  ๖๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาได 
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง 
 มาตรา  ๖๒  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งใหออกจาก
ราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของ ก.พ.อ. ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวัน 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มไิด
วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
 มาตรา  ๖๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชายกเว
นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขต
อสภาสภาบันอุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคํา
ส่ัง 
 มาตรา  ๖๔  ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแกไขคําส่ังลงโทษ ให
เปนไปตามคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว 
 มาตรา  ๖๕  การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ การรอง
ทุกขตามมาตรา ๖๓ และการแกไขคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในการพิจารณาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งตองไมเกิน
เกาสิบวัน และใหนําความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  



 ๒๑

หมวด ๙๑๑

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
     
 มาตรา  ๖๕/๑๑๒  การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการ
แตงตั้ง อัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยน
และการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทาง
วินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกข และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให  เป นไปตามข อบั งคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 มาตรา  ๖๕/๒๑๓  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหนงอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประ
เภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นมีอํานาจและหนาที่
ในตําแหนงที่ได  รับการแต งตั้ง  และมีอํานาจบังคับบัญชาข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหนวยงานนั้น  
 ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการ
และพนักงานในสวนราชการหรือสวนงานใด  ในฐานะใด  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด  
  

บทเฉพาะกาล 
     
  มาตรา  ๖๖  ใหดําเนินการใหมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร
อยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๑๑

 หมวด ๙ เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ ๒๕๕๑ 

๑๒
 มาตรา ๖๕/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ ๒๕๕๑ 

 
๑๓

 มาตรา ๖๕/๒ เพ่ิมโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ ๒๕๕๑ 

 



 ๒๒

 ในระหว างที่ ยั งไม มี  ก .พ .อ .  ตามพระราชบัญญัตินี้  ให   ก .ม .  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทําหนาที่ ก.พ.อ. 
ไปพลางกอน 
 ในกรณีที่มีกฎหมายใดระบุถึงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหถือวากฎหมายดังกลาวหมายถึง
ขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี 
 มาตรา  ๖๗  ในระหวางที่ยังมีมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหาแหง ใหกรรมการ
ตามมาตรา ๑๑ (๔) ประกอบดวย 
 (๑)  กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๒)  กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๓)  กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๔)  กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๕)  กรรมการซึ่งข าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๖)  กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน  
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผูแทนสถาบันละหนึ่ง
คน และใหผูแทนซึ่งไดรับคัดเลือกประชุมและเลือกกันเองใหเหลือสองคน เปนกรรมการ 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ใหนําวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งหมายความวา มหาวิทยาลัยและสถาบันที่จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ยังเปนสวนราชการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เปนสวนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 มาตรา  ๖๘  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีนอยกวาหาแหง ให
กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พนจากตําแหนงในสิ้นปที่มีมหาวิทยาลัย
นอยกวาหาแหง และใหกรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระ 
 



 ๒๓

 มาตรา  ๖๙  ในวาระเริ่มแรกจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซ่ึงกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) 
และ (๕) เสนอแนะ 
 มาตรา  ๗๐  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
ระ เบียบข  าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พ .ศ .  ๒๕๐๗  อยู ในวันก อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๗๑  ในกรณีที่มีกฎหมายกอนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
บัญญัติใหมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ วรรคสี่ไมเปนสวนราชการ แตกฎหมายดังกลาว
กําหนดใหยังมีขาราชการอยูในมหาวิทยาลัยดังกลาว เพื่อประโยชนในการบริหารงาน
บุคคล  ให  ถือว  าข  าราชการในมหาวิทยาลัยดังกล าวเป นข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๗๒๑๔  ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
มิใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหน
งวิชาการตั้งแตตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณและจะพ

                                                 
๑๔

 ความเดิมในมาตรา ๗๒ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา  ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับ

และใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไปเมื่ออายุครบหกสิบป

บริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุ

ครบหกสิบหาปบริบูรณ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ใหนําความวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๐๗  และขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ที่ไดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี ้

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามวรรค

หนึ่งมีผลใชบังคับ 
 สําหรับขาราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองที่พนจากราชการเพราะเกษียณอายุและไดรับคําสั่งใหรับ

ราชการตอไป ถากอนออกจากราชการเปนผูที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 

๒๕๓๙ ใหผูนั้นมีสภาพเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตอไป และในการออกจากราชการนั้น ถาเปนผูรับ

บํานาญใหงดรับบํานาญตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป รวมทั้งใหคืนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงิน

ชดเชยและผลประโยชนของเงินดังกลาวที่ไดรับไปแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่

ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป แตถาเปนผูรับบําเหน็จ ใหคืนเงินบําเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนที่ไดรับ

จากเงินดักลาวแกทางราชการและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับ

ราชการตอไป 
 ขาราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองซึ่งไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป ใหมีสิทธิไดนับเวลาราชการตอน

กอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการตอไป เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญขาราชการ” 



 ๒๔

นจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษา
มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย และมีความประสงค 
ที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไป
จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได โดยการตอเวลาราชการให
แกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด และในระหวางการตอเวลาราชการดังกลาว ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตํา
แหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได
 ในระหวางที่ ก.พ.อ. ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ตามวรรคหนึ่งใหนําหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดย
อนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๗๓  ผูใดเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูใน
วันกอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใช บั งคับ  ให  ผูนั้ น เป นข  าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีตําแหนงตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 มาตรา  ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ 
การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งได
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยพ.ศ. 
๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขา
ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐ โดย
อนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีการออก
กฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง 
การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใด ซ่ึงไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการครูและขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิม
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยี



 ๒๕

ปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดย
อนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะได
มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ ก.ม. หรือ 
ก.ค. หรือ ก.พ. เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ. และใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย 
อ.ก.ค. กรม อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ. 
กรม เปนอํานาจหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และใหอํานาจหนาที่ในการสั่งบรรจุ
และแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู กฎ
หมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขา
ราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี 
 มาตรา  ๗๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีกระทําผิด
วินัย หรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมี 
อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 
สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดาํเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ให 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 
 (๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยู
ในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ให
สอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 
 (๒)  ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใช 
อยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือ
การพิจารณานั้น แลวแตกรณีเปนอันใชได 
 มาตรา  ๗๖  ผูใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่มี
การยื่นอุทธรณ หรือรองทุกขไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีการพิจารณา
อุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชอยูในขณะที่มีการ
ยื่นอุทธรณหรือรองทุกข 



 ๒๖

 มาตรา  ๗๗  การใดอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการที่เกี่ยวกับขาราชการครู ขาราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยการดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นให
เปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด    
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
  นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาจะตองมารวมอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แตเนื่องจากขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยูภาย
ใตระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังนั้น เพื่อใหการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาคเปนเอกเทศ 
และสอดคลองกับภารกิจโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ  จึงสมควรกําหนดให มีองค กรกลางบริหารงานบุคคลของข าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นเปนการเฉพาะ โดยใหคณาจารยและบุคลากรที่เปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๕

 มาตรา  ๑๔  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบัน อุดมศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๔๗  ซ่ึ งแก  ไข เพิ่ ม เติ มโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม 
กระทบกระเทือนถึงสิทธิขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอเวลา
ราชการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา  ๑๕  ในระหวางที่ยังมิไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

                                                 
๑๕

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก  หนา ๓๖  ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



 ๒๗

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การ
กําหนดตําแหนงการแตงตั้ง และการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแต
งตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป จนกวาจะไดแตงตั้งขา
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๑๖  ในระหวางที่ยังมิไดมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงไดรับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะไดมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน
งตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขา
ราชการพลเรือน ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 การไดรับเงินเดือนและเงินประจํา ตําแหนงตามวรรคหนึ่งของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตําแหนงใดใหไดรับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงในอัตราใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี 
 มาตรา   ๑๗   ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใชบังคับมาเปนระยะ
เวลาหนึ่งแลว บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุ
บัน สมควรปรับปรุงการกําหนดระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการตอเวลาราชการของผูดํารงตําแหนง 
วิชาการเสียใหมเพื่อใหการตอเวลาราชการเปนไปตามความจําเปนเพื่อประโยชนแกการ
สอนหรือวิจัยและตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ สมควรที่
จะใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับ



 ๒๘

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
  
 


