
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗. 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุ

และแตงตั้งใหรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หนา ๓๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”๒ หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตาม
สัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา 

“สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว า  สภามหาวิทยาลัย  หรือสภา
สถาบันอุดมศึกษา  แล วแตกรณี  ทั้ งนี้  ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้ งมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

“สถ าบั น อุ ดมศึ กษ า ” หมายคว าม ว า  สถ านศึ กษ า ขอ ง รั ฐ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แตไมรวมถึงสถานศึกษาของ
รัฐที่มิใชสวนราชการ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค

เพ่ือจัดการศึกษาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตอง
มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓ )  เ ป นผู เ ล่ื อม ใส ในการปกครองระบอบประช าธิ ป ไตยอั นมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร

ความสามารถหรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไว
กอนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
(๑๐) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขา รับราชการหรือเขา

ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๘  อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี

เหตุพิเศษหรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถเปนพิเศษก็ได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว
ตามภาวะเศรษฐกิจได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป

และการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด แตสภาสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพ่ิมขึ้นตามความ
จําเปนเพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาก็ได 

สภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
เงินอื่นในระหวางลาได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดําเนินการใหมีการประเมินและพัฒนา

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะ
หนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.อ.” ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง 
(๓) กรรมการซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิไม

นอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบคน 
(๔) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดี

สถาบันอุดมศึกษาสองคน และผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เปน
กรรมการ 

(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ตองดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

หรือไมต่ํากวาอธิบดี หรือเปนผูบริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานเปน
ที่ประจักษและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล 
ดานกฎหมายหรือดานการบริหารจัดการภาครัฐ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให
รัฐมนตรีดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตาม (๔) จะตองไมมาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนง 

คราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหม
แทนภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือ
ไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง หรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมจะ
เขารับหนาที่ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ
ตามมาตรา ๑๑ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
กรรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว 

ใหพนจากตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรือขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(๒) ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการใหขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนเก้ือกูลอ่ืน ใหอยูในสภาพที่
เหมาะสม 

(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การ
ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนง
วิชาการ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราสวนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใชเพ่ือการ

บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบัน 
(๖) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

พลเ รือนในสถาบันอุดมศึกษา  ในการนี้ ใหมี อํ านาจ เรี ยกเอกสารและหลักฐานจาก
สถาบันอุดมศึกษา ใหผูแทนของสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง 

(๗) กําหนดอัตราคาตอบแทนใหกับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๘)๓ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย า ง อ่ืน  เ พ่ือประโยชน ในการบรรจุและแต งตั้ ง เปนข า ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนที่ควรไดรับ และตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 

(๙) กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

                                                 
๓ มาตรา ๑๔ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง

นั้นไมได 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําการใดแทนได 
การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของ

คณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การ

ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนง
วิชาการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาที่ของตําแหนงแตละตําแหนง โดย
กําหนดภาระหนาที่ของหนวยงานแทนก็ได 

ขอบังคับตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 

 
หมวด ๓ 

การกําหนดตาํแหนง การบรรจุและแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๑๘๔  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี ้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก 

(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 

                                                 
๔ มาตรา  ๑๘  แก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระ เ บียบข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
(๕) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
(๑) อธิการบด ี
(๒) รองอธิการบด ี
(๓) คณบด ี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(๕) ผูชวยอธิการบดี 
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ 
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

(๘) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ไดแก 

(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ 
(๓) ระดับชํานาญการ 
(๔) ระดับปฏิบัติการ 
(๕) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมี
รองอธิการบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยา
เขตนั้นดวยก็ได 

ใหผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนานาม
เพ่ือแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

 
มาตรา ๑๙๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
                                                 

๕ มาตรา  ๑๙  แก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระ เบียบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ และจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย และมีความ
ประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไป
จนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได 

ในระหว างการตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ ง  ข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได 

การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับ

เงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับ

บัญชาขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด ขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน 

 
มาตรา  ๒๒  การบรรจุบุคคลเขา รับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) สอบแขงขัน 
(๒) คัดเลือก 
โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อ

ประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา จะใชวิธีคัดเลือกก็ได 
หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี

ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดโดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเขารับการคัดเลือก และประโยชน
สูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับ 

การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดย
วิธีการสอบแขงขัน หรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ใน
บัญชีหรือจากผูไดรับคัดเลือก แลวแตกรณ ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไป หรือไดรับ

การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามมาตรา ๒๐ 

สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
ไดแตจะบรรจุและแตงตั้งใหเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงที่สอบแขงขัน
ไดตอเมื่อพนจากตําแนงขาราชการการเมืองแลว 

 
มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผูใดไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตามที่
กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น 

การรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือประโยชนแกการ

สอนหรือวิจัย ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑในการอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแตงตั้งบุคคล
ที่มีความรูความสามารถและความชํานาญงานสูงเขารับราชการในตําแหนงวิชาการ โดยใหไดรับ
เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนง

ประเภทผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงอธิการบดี เมื่อไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุด
ของตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปในขณะที่ดํารงตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินเดือนจนถึงข้ัน
สูงสุดของตําแหนงศาสตราจารยได 

ใหผูชวยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง 

เมื่อผูบริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพนจากตําแหนงประเภทผูบริหารแลว 
ใหผูนั้นกลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมและใหรับเงินเดือนตามตําแหนงนั้นในขั้นที่ไดรับอยู
ในขณะที่พนตําแหนงประเภทผูบริหาร 

การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรานี้ ไมตัดสิทธิขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ตนครองอยู 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงิน
ประจําตําแหนงและเงินเพิ่มพิเศษของผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

รองอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินจะมไีดไมเกิน
หาอัตรา และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาวเพิ่มไดวิทยา
เขตละหนึ่งอัตรา 

ผูชวยอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไม
เกินสามอัตรา 

รองคณบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไมเกิน
สามอัตรา 

 
มาตรา ๒๘๖  การบรรจุบุคคลเขา รับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหอธิการบดีเปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง เวนแต
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) 
(๑) และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ให
รัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง 

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ผูได รับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตําแหนงนั้น ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งถูกส่ังใหออกจากราชการ เพราะมี
ความประพฤติไมดี หรือไมมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่ไดรับแตงตั้ง ใหถือเสมือนหนึ่งวาไมเคยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตทั้งนี้ไม
กระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ การรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากทาง
ราชการ ในระหวางที่ผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
มาตรา  ๓๐   ผู ได รับแต งตั้ ง ใหดํ า รงตํ าแหน งข า ราชการพลเรื อนใน

สถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรา ๒๐ 

                                                 
๖ มาตรา  ๒๘  แก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระ เบียบข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ ก.พ.อ. 
รับรองตามมาตรา ๑๔ (๘) 

 
มาตรา ๓๑๗  การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๒  การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระทําได 

ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตางสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทําไดเมื่อผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๒๘ ทั้งสองฝายยินยอมในการโอนและเจาตัวสมัครใจ 

(๒) การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

(๓) การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช
ขาราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินมาเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๓๘  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงใดตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงอ่ืนที่เทียบเทาที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยูตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ผูซึ่งเคยเปนขาราชการอาจขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ออกจากราชการเมื่อถูกส่ังใหไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหารเมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย 

                                                 
๗ มาตรา  ๓๑  แก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา  ๓๓  แก ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ 
ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๓) ลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการใน
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

การกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอ 
กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งแตละกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 
หมวด ๔ 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
   

 
มาตรา ๓๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให

ผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่ไดปฏิบัติมา 
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนดซึง่
ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหอธิการบดีมีคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม
ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไมถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีจะสั่งการใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ดังกลาวก็ได 

การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนง
อธิการบดีใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งเล่ือน๙ 

 
มาตรา ๓๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถึงแกความตาย

เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้น
เปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๕ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 

                                                 
๙ มาตรา  ๓๕  วรรคสาม  เ พ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด 

 
มาตรา ๓๘  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองสนับสนุนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 
มาตรา ๓๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทาง
ราชการ 

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ  

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการ
เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๔๐  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอ

ผูบังคับบัญชาการรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๔๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง

ที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลา
ใหกับทางราชการอยางเต็มที่ รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน 

การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๔๒  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการ หรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมเปนกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือ
บริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบด ี

 
มาตรา ๔๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๔๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด

เปนความผิดวินัยหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 
 
มาตรา  ๔๖   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู ใดประพฤติผิด

จรรยาบรรณที่ เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบน 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู ใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน 
ดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําส่ัง หรือการทําทัณฑบนตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยละเลยไมดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ใหถือ
วาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทาง
วินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูนั้น

ลาออกจากราชการ 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการทางวินัย 

   
 

มาตรา ๔๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาโดยมี
หลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน 
และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัย
อยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.พ .อ.  กําหนด  จะไมตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได 

กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวน
เบื้องตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผูมีอํานาจใน
การสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 

ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชาตามมาตรานี้ 
ใหหมายถึงผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๕๐  ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออาง

ในการดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งพัก
ราชการ หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการส่ังพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไว
กอน และผลแหงการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยให

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแกกรณี ตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา 
๑๗ 

 
มาตรา ๕๒  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับเรื่องที่สอบสวน ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่
เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๕๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงพนจากราชการอันมิใช

เพราะเหตุตายอาจถูกดําเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนพนจาก
ราชการได แตตองดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจากราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเคยถูกกลาวหา หรือ

กระทําความผิดวินัยกอนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นดําเนินการ
สอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 

 
หมวด ๗ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๕๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
มาตรา ๕๖  วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยั้งการลาออก ให

เปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี มิได

อนุญาตใหลาออก และมิไดยับยั้งการลาออกภายในเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ให
การลาออกมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

การยับยั้งการลาออกจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชสิทธิทางการเมืองหรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูลาออกเกินกวาเหตุมิได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดังตอไปนี้ ใหผู
มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทน 

(๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 
(๒) สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๗ (ข) (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๗ (ข) (๔)  
(๕) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่

ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
(๖) มีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบัติ
หนาที่ตอไป 

(๗) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปน
ที่พอใจของทางราชการได 

(๘) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษ

ทางวินัยอยางรายแรงได แตสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติวาถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการ 

การสั่งใหออกจากราชการตาม (๔) ใหดําเนินการสอบสวนโดยใหนํามาตรา ๔๙ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การส่ังใหออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่
ออกตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๘  เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
 
มาตรา ๕๙๑๐  การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตําแหนงวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

                                                 
๑๐ มาตรา  ๕๙  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
ทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษมิไดดําเนินการ
ทางวินัยหรือมิไดส่ังใหออกจากราชการโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวน
การดําเนินการ และส่ังการใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๖๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ 

ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๖๒  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการหรือถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของ ก.พ.อ. ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิได
วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความ

เปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการ
ส่ังลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอสภาสภาบัน
อุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๖๔  ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแกไขคําส่ังลงโทษ ใหเปนไปตาม

คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว 
 
มาตรา ๖๕  การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ การรองทุกข

ตามมาตรา ๖๓ และการแกไขคําส่ังลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่
ออกตามมาตรา ๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน และให
นําความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙๑๑ 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา 
   

 
มาตรา ๖๕/๑  การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง 

อัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการ
โอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออก
จากงาน การอุทธรณและการรองทุกข และการอื่นที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๖๕/๒  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงตัง้ใหดาํรง

ตํ าแหน งตามมาตรา  ๑๘  หรือตํ าแหน ง อ่ืนใดตามที่ กํ าหนดไว ในขอบั งคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นมีอํานาจและหนาทีใ่นตาํแหนง
ที่ไดรับการแตงตั้ง และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหนวยงานนั้น 

ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการและ
พนักงานในสวนราชการหรือส วนงานใด  ในฐานะใด  ให เปนไปตามขอบั งคับที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ใหดําเนินการใหมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให ก.ม. ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทําหนาที่ ก.พ.อ. ไปพลางกอน 

ในกรณีที่มีกฎหมายใดระบุ ถึงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหถือวากฎหมายดังกลาวหมายถึงขาราชการ 
                                                 

๑๑ หมวด ๙ การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๖๕/๑ ถึง 
มาตรา ๖๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๖๗  ในระหวางที่ยังมีมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหาแหง ใหกรรมการตาม

มาตรา ๑๑ (๔) ประกอบดวย 
(๑) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๒) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
(๓) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
(๕) กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๖) กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผูแทนสถาบันละหนึ่งคน และ
ใหผูแทนซึ่งไดรับคัดเลือกประชุมและเลือกกันเองใหเหลือสองคน เปนกรรมการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ใหนําวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งหมายความวา มหาวิทยาลัยและสถาบันที่จัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ยังเปนสวนราชการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เปนสวนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีนอยกวาหาแหง ให

กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พนจากตําแหนงในส้ินปที่มีมหาวิทยาลัยนอยกวาหา
แหง และใหกรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบ
วาระ 

 
มาตรา ๖๙  ในวาระเริ่มแรกจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) 
เสนอแนะ 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มีกฎหมายกอนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

บัญญัติใหมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ วรรคสี่ไมเปนสวนราชการ แตกฎหมายดังกลาวกําหนดให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยังมีขาราชการอยูในมหาวิทยาลัยดังกลาว เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหถือวา
ข าราชการในมหาวิทยาลัยดังกลาวเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗๒๑๒  ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิให

นํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการ
ตั้งแตตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณและจะพนจากราชการในสิ้น
ปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการสอนหรือวิจัย  และมีความประสงคที่ จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป 
สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณได โดยการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และในระหวางการตอเวลาราชการ
ดังกลาว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนดมิได 

ในระหวางที่ ก.พ.อ. ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตาม
วรรคหนึ่งใหนําหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลมเพียงเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีตําแหนง
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การ

กําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งไดออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐ โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือ

                                                 
๑๒ มาตรา  ๗๒  แกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้

บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การ
จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่ใชบังคับกับขาราชการครูและขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

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 เปน
อํานาจหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และใหอํานาจหนาที่ในการสั่งบรรจุและแตงตั้งของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย 

หรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณาและ
การดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้น แลวแตกรณีเปนอันใชได 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
หรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ หรือรองทุกขไวแลวกอน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชอยูในขณะที่มีการยื่นอุทธรณหรือรองทุกข 

 
มาตรา ๗๗  การใดอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการที่เก่ียวกับขาราชการครู ขาราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาจะตองมารวมอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ แตเนื่องจากขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยูภายใตระบบการ
บริหารงานบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เปนเอกเทศ และสอดคลองกับ
ภารกิจโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงสมควรกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนเปนการเฉพาะ โดยให
คณาจารยและบุคลากรที่เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๓ 
 

มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึง
สิทธิขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอเวลาราชการตามมาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕  ในระหวางที่ยังมิไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดตําแหนง การ
แตงตั้ง และการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงข้ึน ใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป จนกวาจะไดแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  ในระหวางที่ยังมิไดมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
จนกวาจะไดมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๓๖/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ใหสอดคลองกับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

การไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่งของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตําแหนงใดใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ในอัตราใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแต
กรณี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงการ
กําหนดระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการกําหนด
หลักเกณฑการตอเวลาราชการของผูดํารงตําแหนงวิชาการเสียใหมเพ่ือใหการตอเวลาราชการ
เปนไปตามความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัยและตามความตองการของ
สถาบันอุดมศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ สมควรที่จะใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของอธิการบดีและบทบัญญัติเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหชัดเจนยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติมา/ผูจดัทาํ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
 


