พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗.
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับ
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทางานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ตอบแทนจากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ นหรื อ เงิ น รายได้ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา๒
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หน้า ๓๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒

-๒“สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ

-๓(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น
(๑๐) เป็ น ผู้ เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่ว ยงาน
ของรัฐ
มาตรา ๘ อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินเพิ่ม
พิเศษสาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถเป็นพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๙ วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปีและการลาหยุด
ราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนด แต่ ส ภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะก าหนดให้ มี วั น หยุ ด พิ เ ศษเฉพาะกรณี เ พิ่ ม ขึ้ น ตามความจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี อ านาจก าหนดข้ อ บั ง คั บ ในการอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบัน อุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่ งวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือตาม
โครงการแลกเปลี่ ย นคณาจารย์ ร ะหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยถื อ ว่ า
เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการและได้ รั บ เงิน เดื อน เงิน ประจ าต าแหน่ ง และเงิ น อื่น ในระหว่ างลาได้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๑๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการประเมินและพัฒนาข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.อ.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
(๓) กรรมการซึ่ ง จะได้ ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ง จากผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ไ ม่ น้อ ยกว่ าแปดคน
แต่ไม่เกินสิบคน

-๔(๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาสองคน
และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ต้องดารงหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ หรือไม่ต่ากว่าอธิบดี
หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสาเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้รัฐมนตรีดาเนินการ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตาม (๔)
จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน
มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสามปี
ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนภายในกาหนดหกสิบวัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการแทนก็ ไ ด้ กรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ก รรมการผู้ นั้ น
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ที่ก รรมการตามวรรคหนึ่ง พ้ น จากต าแหน่ง ตามวาระ แต่ยั ง ไม่ ได้ ด าเนิ นการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
กรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓)
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
กรรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากต้องพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจากตาแหน่ง
เมื่อพ้นจากตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุ ดมศึกษา อธิการบดี หรือข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แล้วแต่กรณี

-๕มาตรา ๑๔ ก.พ.อ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(๒) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
(๓) กาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กาหนดกรอบอัตรากาลัง และอัตราส่วนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน
(๖) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุดมศึกษา ในการนี้ให้ มีอานาจเรียกเอกสารและหลั กฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให้ ผู้ แทนของ
สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง
(๗) กาหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๘) ๓ พิ จ ารณารั บ รองคุณ วุฒิ ของผู้ ได้ รับ ปริ ญญา ประกาศนีย บัต รวิ ช าชีพ หรือ คุณ วุฒิ อย่ างอื่ น
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และตาแหน่งที่ควรแต่งตั้ง
(๙) กาหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุ มของ ก.พ.อ. ต้อ งมี กรรมการมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทาหน้าที่ประธาน
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ก.พ.อ. มีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทาการใดแทนได้
การแต่งตั้งและการพ้น จากตาแหน่งของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
๓

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)

-๖มาตรา ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ ให้เ ป็นไปตามที่กาหนด
ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง จะไม่ ก าหนดภาระหน้ า ที่ ข องต าแหน่ ง แต่ ล ะต าแหน่ ง โดยก าหนดภาระหน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานแทนก็ได้
ข้อ บั ง คับ ตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งไม่เ ป็น การขั ดหรื อแย้ง กับ ที่บั ญญั ติไ ว้แ ล้ ว ในพระราชบัญ ญัติ นี้ห รื อ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
หมวด ๓
การกาหนดตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๑๘๔ ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งทาหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
(๕) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(ข) ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) ผู้ช่วยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๗) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ผู้อานวยการกองหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๘) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(ค) ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
๔

๒๕๕๑

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

-๗(๓) ระดับชานาญการ
(๔) ระดับปฏิบัติการ
(๕) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
การแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
ในกรณีที่ ส ถาบั น อุ ดมศึ กษาใดมี วิท ยาเขตนอกที่ ตั้งของสถาบั นอุ ดมศึ กษา และมีร องอธิการบดี
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกาหนดให้มีตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีสาหรับวิทยาเขตนั้นด้วยก็ได้
ให้ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใช้ตาแหน่งวิชาการเป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะ
ได้ตลอดไป
มาตรา ๑๙๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และ
จะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริ บูรณ์ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็น
เพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้นั้นรับราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้
ในระหว่างการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับการต่อ
เวลาราชการจะดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหาร
อื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนดมิได้
การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๒๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่งและ
จานวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
การก าหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก าหนดคราวละสี่ ปี โดยต้ อ งค านึ ง ถึง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความ
ไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๒๑ ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการ
ในส่ ว นราชการใด ในฐานะใด ให้ เป็ น ไปตามข้อบัง คับที่ ส ภาสถาบัน อุดมศึกษาก าหนด ข้อบั งคับดังกล่ า ว
ต้องไม่ก่อให้เกิดขั้นตอนโดยไม่จาเป็น

๕

๒๕๕๑

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

-๘มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้บรรจุ
และแต่งตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สอบแข่งขัน
(๒) คัดเลือก
โดยปกติ ใ ห้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ส อบแข่ ง ขั น เว้ น แต่ ใ นกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา จะใช้วิธีคัดเลือกก็ได้
หลั กสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เ ป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดโดยคานึงถึง
ความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับ
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขัน
หรื อวิธีการคัดเลื อก ให้ บ รรจุ และแต่งตั้งจากผู้ ส อบแข่งขันได้ตามลาดับที่ในบัญชีหรือจากผู้ได้รับคัดเลื อก
แล้วแต่กรณี
ข้อบั งคั บ ตามวรรคสามและวรรคสี่ ต้อ งสอดคล้ องกั บหลั ก เกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขที่ ก .พ.อ.
กาหนด
มาตรา ๒๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป หรือได้รับ การยกเว้นในกรณีที่
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ตามมาตรา ๒๐
สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะบรรจุและ
แต่งตั้งให้ เป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาในตาแหน่งที่ส อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากตาแหน่ ง
ข้าราชการการเมืองแล้ว
มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งนั้น
การรับ เงินเดื อนหรือเงิน ประจาตาแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย ก.พ.อ.
จะวางหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความ
ชานาญงานสูงเข้ารับราชการในตาแหน่งวิชาการ โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนที่กาหนดไว้สาหรับ
ตาแหน่งนั้นก็ได้
มาตรา ๒๖ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ ใดไปดารงต าแหน่งประเภทผู้ บริห ารใน
ตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารง

-๙ตาแหน่งอธิการบดี เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งศาสตราจารย์ได้
ให้ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
เมื่อผู้บริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพ้นจากตาแหน่งประเภทผู้บริหารแล้ว ให้ผู้นั้นกลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งเดิมและให้รับเงินเดือนตามตาแหน่งนั้นในขั้นที่ได้รับอยู่ในขณะที่พ้น จากตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร
การได้ รั บ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารตามมาตรานี้ ไม่ ตั ด สิ ท ธิ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั นอุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งวิชาการในการได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิช าการตามตาแหน่ง
วิชาการที่ตนครองอยู่
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
จากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษ
ของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
รองอธิการบดีที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินจะมีได้ไม่เกินห้าอัตรา และใน
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีดังกล่าวเพิ่มได้วิทยาเขตละหนึ่งอัตรา
ผู้ช่วยอธิการบดีที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา
รองคณบดีที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา
มาตรา ๒๘๖ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการ
แต่ง ตั้งให้ ดารงต าแหน่ ง ให้ อธิก ารบดีเป็ นผู้ สั่ งบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ก ารแต่ง ตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ให้รัฐมนตรีนาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่ อนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด
มาตรา ๒๙ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ใดตามมาตรา ๒๒ ให้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในต าแหน่ ง นั้ น ตามข้ อ บั ง คั บ ที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีความประพฤติไม่ดี
หรือไม่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า
ไม่เคยเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การรับ
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ ในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๖

๒๕๕๑

มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๑๐ มาตรา ๓๐ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งใดต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามมาตรา ๒๐
ในกรณี ที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก าหนดให้ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ใดเป็ น
คุณ สมบั ติเ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ ห มายถึ ง ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บัต รที่ ก.พ.อ. รั บรองตามมาตรา
๑๔ (๘)
มาตรา ๓๑๗ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๓๒ การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระทาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทาได้เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ ทั้งสองฝ่ายยินยอม
ในการโอนและเจ้าตัวสมัครใจ
(๒) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๓) การรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง
และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๓๓๘ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดตามมาตรา
๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๒๘ แต่งตั้งผู้นั้นไปดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่
ผู้นั้นมีอยู่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๓๔ ผู้ ซึ่ ง เคยเป็ น ข้ า ราชการอาจขอกลั บ เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ออกจากราชการเมื่อถูกสั่ งให้ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ว ยการรับราชการทหาร
เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
(๒) ออกจากราชการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
๗

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๘

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑
๒๕๕๑

- ๑๑ (๓) ลาออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งแต่ละกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
หมวด ๔
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรา ๓๕ การเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจ ารณาโดยค านึ งถึงคุณภาพและปริ มาณงานของตาแหน่ง และผลงานที่ไ ด้ปฏิบัติมา การรักษาวินั ยและ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กาหนด
การเลื่ อนขั้น เงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้อธิการบดีมีคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับ บัญชา เว้นแต่ผู้ บังคับบั ญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
อธิการบดีจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีให้นายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อน๙
มาตรา ๓๖ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบ าเหน็ จ บานาญได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยความเห็ นชอบของ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๓๗ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด
มาตรา ๓๘ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต้ อ งสนั บ สนุ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๙

๒๕๕๑

มาตรา ๓๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๑๒ มาตรา ๓๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรั ฐ มนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ หรือ ขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อั นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๔๐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อั นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพ
เรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่
รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน
การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการ
หาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
การกระทาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
มาตรา ๔๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่ เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
ดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือ
ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
มาตรา ๔๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- ๑๓ มาตรา ๔๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
ในการก าหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
จรรยาบรรณที่กาหนดขึ้น จะกาหนดว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเป็นความผิดวินัยหรือ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยก็ได้
มาตรา ๔๖ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิด
วินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น
ไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตักเตือน สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด หรื อ
ทาทัณฑ์บน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาตักเตือน ดาเนินการให้ถูกต้อง หรือ
ฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีคาสั่ง หรือการทาทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
มาตรา ๔๗ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ดเมื่ อ ปรากฏว่ า มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยละเลยไม่ดาเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ผู้ บั ง คับ บั ญชาผู้ ใ ดกลั่ น แกล้ ง ผู้ ใต้ บัง คับบั ญชาในการกล่ า วหาหรื อดาเนิ น การทางวิ นัย ให้ ถื อว่ า
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๘ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนผู้นั้นลาออกจากราชการ
หมวด ๖
การดาเนินการทางวินัย
มาตรา ๔๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้
กระทาผิดวินัย หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็น

- ๑๔ กรณีการกระทาผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้ บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ บุคคลใดสื บสวนเบื้องต้นว่าการ
กล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การสอบสวนพิ จ ารณา และผู้ มี อ านาจในการสั่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในกรณี อ ธิ ก ารบดี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย ค าว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามมาตรานี้ ให้ ห มายถึ ง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๕๐ ในระหว่างการสอบสวน จะนาเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดาเนินการ
ใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่ง
การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๑ เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกสอบสวนกระทาผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา
๔๙ ลงโทษตามควรแก่กรณี ตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๒ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอานาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและ
หน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรี ย กผู้ ถูกกล่ าวหาหรื อบุ คคลใด ๆ มาชี้แจงหรือ ให้ ถ้อยคา หรือให้ ส่ ง เอกสารและหลั กฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๕๓ ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งพ้น จากราชการอันมิใช่ เพราะเหตุตาย
อาจถูกดาเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการได้ แต่ต้องดาเนินการ
ทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากราชการ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษาผู้ใดเคยถูกกล่าวหา หรือกระทาความผิดวินัย
ก่อนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นดาเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่
กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗

- ๑๕ หมวด ๗
การออกจากราชการ
มาตรา ๕๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
มาตรา ๕๖ วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออก ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี มิได้อนุญาตให้ลาออก และ
มิได้ยับยั้งการลาออกภายในเวลาที่กาหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
การยับยั้งการลาออกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สิทธิทางการเมืองหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ลาออกเกินกว่าเหตุมิได้
มาตรา ๕๗ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา
๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
(๑) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ
(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
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๖) มีการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตาแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่
หรือดารงอยู่ เว้นแต่ทางราชการยังมีความจาเป็นที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
(๗) ไม่ส ามารถปฏิบั ติร าชการให้ มีประสิ ทธิภ าพเกิดประสิ ทธิผ ลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการได้
(๘) ถูกจาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ถูกสอบสวนว่ากระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผ ลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงได้ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการตาม (๔) ให้ดาเนินการสอบสวนโดยให้นามาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

- ๑๖ การสั่งให้ออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด
การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๘ เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
มาตรา ๕๙๑๐ การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการ
ตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค)
(๑) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
มาตรา ๖๐ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ สั่ ง ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นใ น
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบัน อุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษมิได้ดาเนินการทางวินัยหรือมิได้สั่งให้ออกจาก
ราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการดาเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้
หมวด ๘
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
มาตรา ๖๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตั ดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง
มาตรา ๖๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
ให้ ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ ก.พ.อ. ซึ่งต้อง
ไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑๐

๒๕๕๑

มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๑๗ มาตรา ๖๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
มีความคับ ข้องใจเนื่ องจากการกระทาหรือคาสั่ งของผู้ บัง คับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่ งลงโทษหรือการตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสภาบันอุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแต่
วันได้รับแจ้งถึงการกระทาหรือได้รับคาสั่ง
มาตรา ๖๔ ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษดาเนินการแก้ไ ขคาสั่งลงโทษ ให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยของสภา
สถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
มาตรา ๖๕ การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ การร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และให้นาความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๙
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา๑๑
มาตรา ๖๕/๑ การกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่ า ตอบแทน เงิ น เพิ่ ม และสวั ส ดิ ก าร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การเปลี่ ย นและการโอนย้ า ยต าแหน่ ง การลา
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา
๑๘ หรือตาแหน่งอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา
๑๘ (ข) ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นมีอานาจและหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอานาจ
บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหน่วยงานนั้น
ตาแหน่ ง พนั กงานในสถาบั น อุด มศึกษาต าแหน่ง ใดบังคั บบัญชาข้าราชการและพนักงานในส่ ว น
ราชการหรือส่วนงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

๑๑

หมวด ๙ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มาตรา ๖๕/๑ ถึ ง มาตรา
๖๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๑๘ บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ให้ดาเนินการให้มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.ม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทาหน้าที่ ก.พ.อ. ไปพลางก่อน
ในกรณีที่มีกฎหมายใดระบุ ถึงข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากฎหมายดังกล่าวหมายถึงข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังมีมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔)
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๒) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๓) กรรมการซึ่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อธิ ก ารบดี ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล และ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๔) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๕) กรรมการซึ่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๖) กรรมการซึ่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผู้แทนสถาบันละหนึ่งคน และให้ผู้แทนซึ่งได้รับคัดเลือกประชุม
และเลือกกันเองให้เหลือสองคน เป็นกรรมการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ให้นาวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มหาวิ ท ยาลั ย ตามวรรคหนึ่ ง หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ยังเป็นส่วนราชการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
เป็นส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีน้อยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๖๗
(๒) (๔) และ (๖) พ้นจากตาแหน่งในสิ้นปีที่มีมหาวิทยาลัยน้อยกว่าห้าแห่ง และให้กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑)
(๓) และ (๕) อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๖๙ ในวาระเริ่มแรกจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๑ (๓) จากผู้ซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ

- ๑๙ มาตรา ๗๐ ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีกฎหมายก่อนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บัญญัติให้มหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสี่ ไม่เป็ น ส่ว นราชการ แต่กฎหมายดังกล่ าวกาหนดให้ ยังมีข้าราชการอยู่ในมหาวิทยาลั ย
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ถือว่าข้าราชการในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒๑๒ ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นามาตรา ๑๙ มาใช้
บังคับและให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตาแหน่งวิชาการตั้งแต่ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
หากสถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือวิ จัย และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้นั้นรับ
ราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ โดยการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และในระหว่างการต่อเวลาราชการดังกล่าว ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับการต่อเวลาราชการจะดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนดมิได้
ในระหว่างที่ ก.พ.อ. ยังมิ ได้ประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งให้ นา
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ เ ดิ ม มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมเพี ย งเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ผู้ใดเป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา ๗๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การกาหนดกรอบ
อัตรากาลัง การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือกรณีอื่นใดซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๖๗ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐ โดยอนุโลม
๑๒

๒๕๕๑

มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๒๐ ไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบี ยบ ข้อบังคับ การกาหนดกรอบอัตรากาลัง การจัดทามาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง หรือกรณีอื่นใด ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ข้ า ราชการครู แ ละ
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิ มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คง
ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้บรรดาอานาจหน้าที่ข อง ก.ม. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. เป็น
อานาจหน้ าที่ของ ก.พ.อ. และให้ อานาจหน้าที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย อ.ก.ค. กรม อ.ก.พ. สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เป็นอานาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา
และให้ อ านาจหน้ าที่ ในการสั่ ง บรรจุ และแต่ง ตั้ง ของรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ กษาธิ การ ปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นอานาจ
หน้าที่ของอธิการบดี
มาตรา ๗๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัย หรือกรณีที่สมควรให้
ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอานาจตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจสั่งลงโทษผู้
นั้ น หรื อสั่ งให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ยบข้า ราชการครู กฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการดาเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่
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 หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

- ๒๑ มาตรา ๗๗ การใดอยู่ ในระหว่างดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่เกี่ยวกับ
ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรื อนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบั น
เทคโนโลยี ปทุมวัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย การ
ดาเนินการต่อไปสาหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

- ๒๒ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาจะต้องมารวมอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่
เนื่ อ งจากข้ า ราชการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ อยู่ ภ ายใต้ ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น
ได้แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มีค วามเสมอภาค เป็ น เอกเทศ และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ โดยค านึ ง ถึ งความเป็น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ จึ ง สมควรก าหนดให้ มี อ งค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการ
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น เป็ น การเฉพาะ โดยให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั นอุดมศึกษามาสั งกัดองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๓
มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง สิ ท ธิ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้มีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การกาหนดตาแหน่ง การแต่งตั้ง และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้สอดคล้องกับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคง
ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง หรือตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้สอดคล้องกับ
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
การได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามวรรคหนึ่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต า ม พ ร 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
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
๑๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๓๖/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

- ๒๓ ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่ าว
บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกาหนดระบบตาแหน่งและประเภทตาแหน่ง
ให้ เหมาะสมกับลั กษณะงาน และปรับ ปรุงการกาหนดหลั กเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผู้ ดารงตาแหน่ง
วิชาการเสียใหม่เพื่อให้การต่อเวลาราชการเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือ วิจัยและตาม
ความต้ องการของสถาบั น อุ ดมศึกษาเท่า นั้น นอกจากนี้ สมควรที่จะให้ มีบทบัญญัติ เกี่ยวกั บการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

