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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป4นป5ที่ ๕๙ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�
กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห<งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต<อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว<า “พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว<า บุคคลซึ่งได�รับบรรจุและ

แต<งต้ังให�รับราชการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หน�า ๓๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”๒ หมายความว<า บุคคลซึ่งได�รับการจ�างตามสัญญา
จ�างให�ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได�รับค<าจ�างหรือค<าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ<นดินหรือ
เงินรายได�ของสถาบันอุดมศึกษา 

“สภาสถา บัน อุดม ศึกษา” หมายความว< า  สภามหา วิทยาลั ย  ห รือสภา
สถาบันอุดมศึกษา แล�วแต<กรณี  ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
น้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว<า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แต<ไม<รวมถึงสถานศึกษาของรัฐท่ีมิใช<ส<วนราชการ 

“รัฐมนตรี” หมายความว<า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีมิให�ใช�บังคับกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคIเพ่ือ

จัดการศึกษาเก่ียวกับการอาชีวศึกษาและการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว<าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม<มีลักษณะต�องห�าม ดังต<อไปน้ี 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม<ตํ่ากว<าสิบแปดป5บริบูรณI 
(๓) เป4นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยIทรง

เป4นประมุข 
(ข) ลักษณะต�องห�าม 

(๑) เป4นผู�ดํารงตําแหน<งข�าราชการการเมือง 
(๒) เป4นคนวิกลจริตหรือจิตฟ7NนเฟOอนไม<สมประกอบ เป4นคนเสมือนไร�

ความสามารถ หรือเป4นโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(๓) เป4นผู�อยู<ในระหว<างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก<อน

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
(๔) เป4นผู�บกพร<องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เป4นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว<า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๖) เป4นบุคคลล�มละลาย 
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต<เป4นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล<ออกจากรัฐวิสาหกิจ องคIการมหาชน 

หรือหน<วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล<ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
(๑๐) เป4นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงานใน

หน<วยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๘  อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งของข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ให�เป4นไปตามกฎหมายว<าด�วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<ง 
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน<งท่ีมีเหตุ

พิเศษหรือเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผู�ท่ีมีคุณวุฒิหรือความสามารถเป4นพิเศษก็ได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑI 
วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได�รับเงินเพ่ิมค<าครองชีพช่ัวคราวตาม
ภาวะเศรษฐกิจได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป5 

และการลาหยุดราชการของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให�เป4นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด แต<สภาสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดให�มีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพ่ิมข้ึนตามความจําเป4น
เพ่ือประโยชนIของสถาบันอุดมศึกษาก็ได� 

สภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจกําหนดข�อบังคับในการอนุญาตให�ข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน<งวิชาการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู�ทาง
วิชาการ หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยIระหว<างสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและ
ต<างประเทศ โดยถือว<าเป4นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการและได�รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน<ง และเงิน
อ่ืนในระหว<างลาได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐  สถาบันอุดมศึกษามีหน�าท่ีดําเนินการให�มีการประเมินและพัฒนา

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให�ทํางานได�อย<างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความเป4นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๑๑  ให�มีคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหน่ึง 

เรียกโดยย<อว<า “ก.พ.อ.” ประกอบด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑) รัฐมนตรีว<าการกระทรวงศึกษาธิการ เป4นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เป4นกรรมการโดยตําแหน<ง 
(๓) กรรมการซึ่งจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต<งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิไม<น�อยกว<า

แปดคนแต<ไม<เกินสิบคน 
(๔) กรรมการซึ่งแต<งต้ังจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดี

สถาบันอุดมศึกษาสองคน และผู�แทนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป4นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป4นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ต�องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน<งศาสตราจารยI 

หรือไม<ตํ่ากว<าอธิบดี หรือเป4นผู�บริหารจากภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานเป4นท่ี
ประจักษIและไม<น�อยกว<าก่ึงหน่ึงต�องเป4นผู�มีความรู�และความเช่ียวชาญด�านการบริหารงานบุคคล ด�าน
กฎหมายหรือด�านการบริหารจัดการภาครัฐ 

ให�เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให�
รัฐมนตรีดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต<งต้ัง 

การได�มาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังน้ี กรรมการซึ่งแต<งต้ังจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาตาม (๔) จะต�องไม<มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยู<ในตําแหน<งคราวละ

สามป5 ถ�าตําแหน<งกรรมการว<างลงก<อนกําหนด ให�ดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการใหม<แทนภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแต<วันท่ีตําแหน<งกรรมการว<างลง เว�นแต<วาระของกรรมการเหลือไม<ถึงเก�าสิบวัน 
จะไม<ดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการแทนก็ได� กรณีท่ีมีการดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการแทน
ตําแหน<งท่ีว<าง ให�กรรมการผู�น้ันอยู<ในตําแหน<งได�เพียงเท<ากําหนดเวลาท่ีเหลืออยู<ของผู�ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงซึ่งพ�นจากตําแหน<งตามวาระอาจได�รับโปรดเกล�าฯ แต<งต้ัง 
หรือแต<งต้ังใหม<อีกได� แต<จะดํารงตําแหน<งติดต<อกันเกินสองวาระไม<ได� 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพ�นจากตําแหน<งตามวาระ แต<ยังไม<ได�ดําเนินการให�
ได�มาซึ่งกรรมการใหม< ให�กรรมการน้ันปฏิบัติหน�าท่ีต<อไปจนกว<ากรรมการใหม<จะเข�ารับหน�าท่ี 

 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพ�นจากตําแหน<งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตาม

มาตรา ๑๑ (๓) พ�นจากตําแหน<งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป4นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป4นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
กรรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากต�องพ�นจากตําแหน<งตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�

พ�นจากตําแหน<งเม่ือพ�นจากตําแหน<งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรือข�าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา แล�วแต<กรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอํานาจหน�าท่ี ดังต<อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให�คําปรึกษาแก<คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารงาน

บุคคลของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(๒) ประสานกับหน<วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือดําเนินการให�ข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาได�รับค<าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนIเก้ือกูลอ่ืน ให�อยู<ในสภาพท่ีเหมาะสม 
(๓)๓ กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ

ทางวินัย การออกจากราชการ และการพิจารณาตําแหน<งวิชาการ เพ่ือให�สถาบันอุดมศึกษาใช�เป4น
แนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกล<าว 

(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือข�อบังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราส<วนสูงสุดของวงเงินท่ีจะพึงใช�เพ่ือการ

บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต<ละสถาบัน 
(๖) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข�าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการน้ีให�มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให�
ผู�แทนของสถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการหรือบุคคลใดมาช้ีแจงข�อเท็จจริง 

(๗) กําหนดอัตราค<าตอบแทนให�กับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๘)๔ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย<างอ่ืน เพ่ือประโยชนIในการบรรจุและแต<งต้ังเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และกําหนดอัตราเงินเดือนค<าตอบแทนท่ีควรได�รับ และตําแหน<งท่ีควรแต<งต้ัง 

(๙) กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี ตามกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ต�องมีกรรมการมาประชุมไม<น�อยกว<าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป4นองคIประชุม 
ถ�าประธานไม<อยู<ในท่ีประชุม หรือไม<สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ีประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงทําหน�าท่ีประธาน 
กรรมการซึ่งมีส<วนได�เสียในเร่ืองใดจะร<วมประชุมเพ่ือพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองน้ัน

ไม<ได� 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท<ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ี
ขาด 

 

                                                 
๓ มาตรา ๑๔ (๓) แก� ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๑๔ (๘) แก� ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๖๕  ก.พ.อ. จะต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี ก.พ.อ. 
มอบหมายก็ได� 

การต้ังคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง ก.พ.อ. จะกําหนดให�คณะอนุกรรมการคณะใด
ปฏิบัติการตามท่ีมอบหมาย แล�วเสนอ ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ แล�วแต<กรณี ก็ได� 

การแต<งต้ังและการพ�นจากตําแหน<งของอนุกรรมการ อํานาจหน�าท่ี รวมท้ังการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการ ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๗  หลักเกณฑIและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การ

ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณIและการร�องทุกขI และการพิจารณาตําแหน<ง
วิชาการ ให�เป4นไปตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนIในการบริหารงานให�เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑIและ
วิธีการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึงจะไม<กําหนดภาระหน�าท่ีของตําแหน<งแต<ละตําแหน<ง โดย
กําหนดภาระหน�าท่ีของหน<วยงานแทนก็ได� 

ข�อบังคับตามวรรคหน่ึงต�องไม< เป4นการขัดหรือแย� ง กับ ท่ี บัญญั ติ ไว�แล�วใน
พระราชบัญญัติน้ี หรือหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือท่ี ก.
อ.ร. กําหนดตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ๖ 

 
หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIและร�องทุกขI๗ 
   

 
มาตรา ๑๗/๑๘  ให�มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIและร�องทุกขIคณะหน่ึง 

เรียกโดยย<อว<า “ก.อ.ร.” ประกอบด�วย กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) คนหน่ึงซึ่ง ก.พ.อ. มอบหมาย 
เป4นประธาน และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.พ.อ. แต<งต้ังจากผู�ซึ่งมิได�เป4นกรรมการใน ก.พ.อ. และ
เป4นผู�มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณIเป4นท่ีประจักษIในด�านบริหารการ
อุดมศึกษา ด�านกฎหมาย และด�านบริหารงานบุคคล จํานวนไม<เกินห�าคน 

ให�เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป4นกรรมการและเลขานุการ 
การได�มาซึ่งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 

                                                 
๕ มาตรา ๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๑๗ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ หมวด ๒/๑ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIและร�องทุกขI มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๖ 

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๑๗/๒๙  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ มีวาระอยู<ในตําแหน<ง
คราวละสามป5 ถ�าตําแหน<งกรรมการว<างลงก<อนกําหนด ให�ดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการใหม<แทน
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต<วันท่ีตําแหน<งกรรมการว<างลง เว�นแต<วาระของกรรมการเหลือไม<ถึง
เก�าสิบวัน จะไม<ดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการแทนก็ได� กรณีท่ีมีการดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการ
แทนตําแหน<งท่ีว<าง ให�กรรมการผู�น้ันอยู<ในตําแหน<งได�เพียงเท<ากําหนดเวลาท่ีเหลืออยู<ของผู�ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงซึ่งพ�นจากตําแหน<งตามวาระอาจได�รับแต<งต้ังใหม<อีกได� 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพ�นจากตําแหน<งตามวาระ แต<ยังไม<ได�ดําเนินการให�

ได�มาซึ่งกรรมการใหม< ให�กรรมการน้ันปฏิบัติหน�าท่ีต<อไปจนกว<ากรรมการใหม<จะเข�ารับหน�าท่ี 
 
มาตรา ๑๗/๓๑๐  นอกจากการพ�นจากตําแหน<งตามวาระตามมาตรา ๑๗/๒ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ พ�นจากตําแหน<ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.พ.อ. มีมติให�ออกด�วยคะแนนเสียงเกินกว<าสองในสามของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด เพราะบกพร<องต<อหน�าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย<อนความสามารถ 
(๔) เป4นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป4นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
 
มาตรา ๑๗/๔๑๑  ก.อ.ร. มีอํานาจหน�าท่ี ดังต<อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร�องทุกขIตาม

มาตรา ๖๓ 
(๒) ออกข�อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณIและการร�องทุกขI 
 
มาตรา ๑๗/๕๑๒  ก.อ.ร. จะต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี ก.อ.ร. 

มอบหมายก็ได� 
การต้ังคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง ก.อ.ร. จะกําหนดให�คณะอนุกรรมการคณะใด

ปฏิบัติการตามท่ีมอบหมาย แล�วเสนอ ก.อ.ร. เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ แล�วแต<กรณี ก็ได� 
การแต<งต้ังและการพ�นจากตําแหน<งของอนุกรรมการ อํานาจหน�าท่ี รวมท้ังการ

ประชุมของคณะอนุกรรมการ ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.อ.ร. กําหนด 

                                                 
๙ มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐ มาตรา ๑๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑ มาตรา ๑๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒ มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๗/๖๑๓  การประชุมของ ก.อ.ร. ให�นํามาตรา ๑๕ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตําแหน<ง การบรรจุและแต<งต้ัง 

   
 

มาตรา ๑๘๑๔  ตําแหน<งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต<อไปน้ี 
(ก) ตําแหน<งวิชาการ ซึ่งทําหน�าท่ีสอนและวิจัย ได�แก< 

(๑) ศาสตราจารยI 
(๒) รองศาสตราจารยI 
(๓) ผู�ช<วยศาสตราจารยI 
(๔) อาจารยI 
(๕) ตําแหน<งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

(ข) ตําแหน<งประเภทผู�บริหาร ได�แก< 
(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี 
(๓) คณบดี 
(๔) หัวหน�าหน<วยงานท่ีเรียกช่ืออย<างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท<าคณะ 
(๕) ผู�ช<วยอธิการบดี 
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน�าหน<วยงานท่ีเรียกช่ืออย<างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท<า

คณะ 
(๗) ผู� อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู� อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผู�อํานวยการกอง หรือหัวหน�าหน<วยงานท่ีเรียกช่ืออย<างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท<ากองตามท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 

(๘) ตําแหน<งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
(ค) ตําแหน<งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได�แก< 

(๑) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
(๒) ระดับเช่ียวชาญ 
(๓) ระดับชํานาญการ 
(๔) ระดับปฏิบัติการ 
(๕) ระดับอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

การแต<งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน<งวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให�เป4นไปตาม
หลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
                                                 

๑๓ มาตรา ๑๗/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔ มาตรา  ๑๘ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การแต<งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน<งประเภทผู�บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
หรือ (๖) ให�เป4นไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา และมีรอง
อธิการบดีเป4นผู�ดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดให�มีตําแหน<งผู�ช<วยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตน้ัน
ด�วยก็ได� 

ให�ผู�ดํารงตําแหน<งวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใช�ตําแหน<งวิชาการเป4นคํานําหน�านามเพ่ือ
แสดงวิทยฐานะได�ตลอดไป 

 
มาตรา ๑๙๑๕  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน<งรอง

ศาสตราจารยIซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท<า หรือดํารงตําแหน<งศาสตราจารยI 
เม่ืออายุครบหกสิบป5บริบูรณI และจะพ�นจากราชการในสิ้นป5งบประมาณท่ีผู�น้ันมีอายุครบหกสิบป5
บริบูรณI หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเป4นเพ่ือประโยชนIแก<การสอนหรือวิจัย และมีความประสงคI
ท่ีจะให�ผู�น้ันรับราชการอยู<ต<อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให�ผู�น้ันรับราชการต<อไปจนถึงสิ้น
ป5งบประมาณท่ีผู�น้ันมีอายุครบหกสิบห�าป5บริบูรณIได� 

ในระหว< า งการต< อ เ วลาราชการตามวรรคห น่ึ ง  ข� า ราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งได�รับการต<อเวลาราชการจะดํารงตําแหน<งหรือปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน<งประเภท
ผู�บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดมิได� 

การต<อเวลาราชการตามวรรคหน่ึง ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ให�สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหน<ง อันดับเงินเดือน

ของตําแหน<ง และจํานวนของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 
รวมท้ังภาระหน�าท่ี ความรับผิดชอบของตําแหน<ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน<ง 

การกําหนดตามวรรคหน่ึงให� กําหนดคราวละสี่ป5  โดยต�องคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความไม<ซ้ําซ�อน ความประหยัด และต�องสอดคล�องกับหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ตําแหน<งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน<งใดบังคับ

บัญชาข�าราชการในส<วนราชการใด ในฐานะใด ให�เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
ข�อบังคับดังกล<าวต�องไม<ก<อให�เกิดข้ันตอนโดยไม<จําเป4น 

 
มาตรา ๒๒  การบรรจุ บุคคลเข� า รับราชการเป4นข� าราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ให�บรรจุและแต<งต้ังโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังต<อไปน้ี 
(๑) สอบแข<งขัน 
(๒) คัดเลือก 

                                                 
๑๕ มาตรา  ๑๙ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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โดยปกติให�ดําเนินการโดยวิธีสอบแข<งขัน เว�นแต<ในกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชนI
ของสถาบันอุดมศึกษา จะใช�วิธีคัดเลือกก็ได� 

หลักสูตร วิธีการสอบแข<งขัน เกณฑIการตัดสิน การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี ให�
เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

หลักเกณฑI และวิธีการคัดเลือก ให�เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดโดยคํานึงถึงความเท่ียงธรรม โอกาสท่ีบุคคลท่ัวไปจะเข�ารับการคัดเลือก และประโยชนIสูงสุดท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะได�รับ 

การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดย
วิธีการสอบแข<งขันหรือวิธีการคัดเลือก ให�บรรจุและแต<งต้ังจากผู�สอบแข<งขันได�ตามลําดับท่ีในบัญชี
หรือจากผู�ได�รับคัดเลือก แล�วแต<กรณี 

ข�อบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ต�องสอดคล�องกับหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไข
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ผู�สมัครสอบแข<งขันในตําแหน<งใด ต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป หรือได�รับการ

ยกเว�นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน<งน้ันตามท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดตามมาตรา ๒๐ 

สําหรับผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ให�มีสิทธิสมัครสอบแข<งขันได�แต<
จะบรรจุและแต<งต้ังให�เป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน<งท่ีสอบแข<งขันได�ต<อเม่ือ
พ�นจากตําแหน<งข�าราชการการเมืองแล�ว 

 
มาตรา ๒๔  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๕ ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใด

ได�รับบรรจุและแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<งใด ให�ได�รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน<ง ตามท่ีกําหนดไว�
สําหรับตําแหน<งน้ัน 

การรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน<ง ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป4นอย<างย่ิงเพ่ือประโยชนIแก<การสอน

หรือวิจัย ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑIในการอนุมัติให�สถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแต<งต้ังบุคคลท่ีมีความรู�
ความสามารถและความชํานาญงานสูงเข�ารับราชการในตําแหน<งวิชาการ โดยให�ได�รับเงินเดือนสูงกว<า
เงินเดือนท่ีกําหนดไว�สําหรับตําแหน<งน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๒๖  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดไปดํารงตําแหน<งประเภท

ผู�บริหารในตําแหน<งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน�าหน<วยงานท่ีเรียกช่ืออย<างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท<าคณะ ให�ได�รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งตามกฎหมายว<าด�วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน<ง เว�นแต<ผู�ดํารงตําแหน<งอธิการบดี เม่ือได�รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของตําแหน<งรอง
ศาสตราจารยIข้ึนไปในขณะท่ีดํารงตําแหน<งดังกล<าว ให�ได�รับเงินเดือนจนถึงข้ันสูงสุดของตําแหน<ง
ศาสตราจารยIได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ให�ผู�ช<วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหน�าหน<วยงานท่ีเรียกช่ืออย<างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท<าคณะ ได�รับเงินประจําตําแหน<งตามกฎหมายว<าด�วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<ง 

เม่ือผู�บริหารตามวรรคหน่ึงและวรรคสองพ�นจากตําแหน<งประเภทผู�บริหารแล�ว ให�ผู�
น้ันกลับไปปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน<งเดิมและให�รับเงินเดือนตามตําแหน<งน้ันในข้ันท่ีได�รับอยู<ในขณะท่ี
พ�นตําแหน<งประเภทผู�บริหาร 

การได�รับเงินประจําตําแหน<งประเภทผู�บริหารตามมาตราน้ี ไม<ตัดสิทธิข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน<งวิชาการในการได�รับเงินประจําตําแหน<งประเภท
วิชาการตามตําแหน<งวิชาการท่ีตนครองอยู< 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีการแต<งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน<งประเภทผู�บริหารตาม

มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึงจากบุคคลท่ีมิได�เป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน<ง และเงินเพ่ิมพิเศษของผู�ดํารงตําแหน<งดังกล<าว ให�เป4นไปตามกฎหมายว<าด�วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน<ง 

รองอธิการบดีที่จะได�รับเงินประจําตําแหน<งจากงบประมาณแผ<นดินจะมีได�ไม<เกินห�า
อัตรา และในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ให�มีรองอธิการบดีดังกล<าวเพ่ิมได�วิทยาเขตละ
หน่ึงอัตรา 

ผู�ช<วยอธิการบดีท่ีจะได�รับเงินประจําตําแหน<งจากงบประมาณแผ<นดิน จะมีได�ไม<เกิน
สามอัตรา 

รองคณบดีท่ีจะได�รับเงินประจําตําแหน<งจากงบประมาณแผ<นดิน จะมีได�ไม<เกินสาม
อัตรา 

 
มาตรา ๒๘  การบรรจุ บุคคลเข� า รับราชการเป4นข� าราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและการแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<ง ให�อธิการบดีเป4นผู�สั่งบรรจุและแต<งต้ัง เว�นแต<การ
แต<งต้ังข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให�ดํารงตําแหน<งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และ
ตําแหน<งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ให�รัฐมนตรี
นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต<งต้ัง๑๖ 

การแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<งตามวรรคหน่ึง ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ผู� ได� รับการบรรจุ เข� า รับราชการเป4นข�าราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<งใดตามมาตรา ๒๒ ให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการใน
ตําแหน<งน้ัน ตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

ผู�อยู<ในระหว<างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการซึ่งถูกสั่งให�ออกจากราชการ เพราะมี
ความประพฤติไม<ดี หรือไม<มีความรู� ความสามารถเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน<งท่ี
ได�รับแต<งต้ัง ให�ถือเสมือนหน่ึงว<าไม<เคยเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต<ทั้งน้ีไม<กระทบ

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ถึงการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ การรับเงินเดือน หรือผลประโยชนIอ่ืนใดท่ีได�รับจากทางราชการ ใน
ระหว<างท่ีผู�น้ันทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

 
มาตรา ๓๐  ผู�ได�รับแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตําแหน<งใด ต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน<งน้ันตามมาตรา ๒๐ 
ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดให�ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใด

เป4นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน<ง ให�หมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ี ก.พ.อ. รับรองตาม
มาตรา ๑๔ (๘)  

 
มาตรา ๓๑๑๗  การเลื่อนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนแต<งต้ังให�ดํารง

ตําแหน<งสูงข้ึน ให�เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งต�องสอดคล�องกับ
หลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๒  การโอนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระทําได� ใน

กรณีดังต<อไปน้ี 
(๑) การโอนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<ง

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต<างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทําได�เม่ือผู�มีอํานาจตาม
มาตรา ๒๘ ท้ังสองฝUายยินยอมในการโอนและเจ�าตัวสมัครใจ 

(๒) การโอนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<ง
ประเภทผู�บริหารในต<างสถาบันอุดมศึกษา ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 

(๓) การรับโอนข�าราชการท่ีมิใช<ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช<
ข� าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส<วนท�อง ถ่ินมาเป4นข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให�เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งต�องสอดคล�องกับ
หลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๓๑๘  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดได�รับแต<งต้ังให�ดํารง

ตําแหน<งใดตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แล�ว หากภายหลังปรากฏว<าเป4นผู�ขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน<งน้ัน ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แต<งต้ังผู�น้ันไปดํารงตําแหน<งเดิมหรือตําแหน<ง
อ่ืนท่ีเทียบเท<าท่ีต�องใช�คุณสมบัติเฉพาะท่ีผู�น้ันมีอยู<ตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ผู�ซึ่งเคยเป4นข�าราชการอาจขอกลับเข�ารับราชการเป4นข�าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได�ในกรณีดังต<อไปน้ี 
                                                 

๑๗ มาตรา  ๓๑ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๘ มาตรา  ๓๓ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๑) ออกจากราชการเม่ือถูกสั่งให�ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว<าด�วยการรับ
ราชการทหาร เม่ือผู�น้ันพ�นจากราชการทหารโดยไม<มีความเสียหาย 

(๒) ออกจากราชการโดยได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให�
นับเวลาระหว<างน้ันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว<าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

(๓) ลาออกจากราชการไปด�วยเหตุใด ๆ อันมิใช<เป4นกรณีออกจากราชการในระหว<าง
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

การกลับเข�ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนท่ีจะได�รับของผู�ขอกลับ
เข�ารับราชการตามวรรคหน่ึงแต<ละกรณี ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 

 
หมวด ๔ 

การเลื่อนเงินเดือน 
[คําว<า “เลื่อนเงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
   

 
มาตรา ๓๕  การเลื่อนเงินเดือนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให�

ผู�บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหน<งและผลงานท่ีได�ปฏิบัติมา 
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดซึ่งต�องสอดคล�องกับ
หลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

การเลื่อนเ งินเดือนตามวรรคหน่ึงให�อธิการบดีมีคําสั่ ง เลื่อนเ งินเดือนตาม
ข�อเสนอแนะของผู�บังคับบัญชา เว�นแต<ผู�บังคับบัญชาเสนอแนะไม<ถูกต�องตามหลักเกณฑI วิธีการและ
เง่ือนไขตามวรรคหน่ึง อธิการบดีจะสั่งการให�ถูกต�องตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขดังกล<าวก็ได� 

การเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน<ง
อธิการบดี ให�นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเป4นผู�มีอํานาจสั่งเลื่อน๑๙ 

[คําว<า “เลื่อนเงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๓๖  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดถึงแก<ความตายเน่ืองจาก

การปฏิบัติหน�าท่ีราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให�ผู�น้ันเป4นกรณีพิเศษ 
เพ่ือประโยชนIในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได� ตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

[คําว<า “เลื่อนเงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
                                                 

๑๙ มาตรา ๓๕ วรรคสาม เ พ่ิมโดยพระราชบัญญั ติระเบียบข� าราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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หมวด ๕ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๓๗  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องรักษาวินัยและ

จรรยาบรรณตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดน้ีโดยเคร<งครัด 
 
มาตรา ๓๘  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต�องสนับสนุนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยIทรงเป4นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทยด�วย
ความบริสุทธ์ิใจ 

 
มาตรา ๓๙  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วย

ความซื่อสัตยIสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใส<รักษาประโยชนIของทางราชการ 
ห�ามมิให�อาศัยหรือยอมให�ผู� อ่ืนอาศัยอํานาจหน�าท่ีราชการของตนไม<ว<าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ�อมหาประโยชนIให�แก<ตนเองหรือผู�อ่ืน 
การปฏิบัติหรือการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให�ตนเองหรือผู�อ่ืน

ได�รับประโยชนIที่มิควรได� เป4นการทุจริตต<อหน�าท่ีราชการ และเป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรง 
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล<อไม<ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอา
ใจใส<ระมัดระวัง รักษาประโยชนIของทางราชการ อันเป4นเหตุให�เกิดความเสียหายแก<ราชการอย<าง
ร�ายแรง เป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรง 

 
มาตรา ๔๐  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องไม<รายงานเท็จต<อ

ผู�บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปZดข�อความซึ่งควรต�องแจ�ง ถือว<าเป4นการรายงานเท็จด�วย 
การรายงานเท็จต<อผู�บังคับบัญชา อันเป4นเหตุให�เสียหายแก<ราชการอย<างร�ายแรง 

เป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรง 
 
มาตรา ๔๑  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องประพฤติเป4นแบบอย<างท่ีดี 

มีความสุภาพเรียบร�อย วางตนให�เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให�กับทาง
ราชการอย<างเต็มท่ี รักษาความสามัคคี ช<วยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการระหว<างผู�ร<วม
ปฏิบัติราชการด�วยกัน 

การกลั่นแกล�ง การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ข<มเหง ผู�ร<วมปฏิบัติราชการ นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนอย<างร�ายแรง เป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๔๒  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องไม<กระทําการ หรือยอมให�
ผู�อ่ืนกระทําการหาประโยชนIอันอาจทําให�เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ
ตําแหน<งหน�าท่ีราชการของตน การกระทําดังกล<าวให�ถือว<าเป4นการกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๔๓  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องไม<เป4นกรรมการผู�จัดการ 

ผู�จัดการ หรือดํารงตําแหน<งอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคล�ายคลึงกันน้ัน ในห�างหุ�นส<วนหรือบริษัท เว�นแต<เป4น
การปฏิบัติราชการหรือได�รับมอบหมายจากอธิการบดี 

 
มาตรา ๔๔  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องรักษาช่ือเสียงของตนและ

รักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน<งหน�าท่ีราชการของตนมิให�เสื่อมเสีย โดยไม<กระทําการใด ๆ อันได�ช่ือว<า
เป4นผู�ประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต<
เป4นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได�ช่ือ
ว<าเป4นผู�ประพฤติช่ัวอย<างร�ายแรง เป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรง 

 
มาตรา ๔๕  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง ให�สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟ7งความ

คิดเห็นและข�อเสนอแนะของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด�วย 
จรรยาบรรณท่ีกําหนดข้ึน จะกําหนดว<าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดเป4น

ความผิดวินัยหรือเป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรงด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๔๖  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ี

เป4นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย<างร�ายแรง ให�ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี ถ�าการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันไม<เป4นความผิดวินัย ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งให�
ดําเนินการให�ถูกต�องภายในเวลาท่ีกําหนด หรือทําทัณฑIบน 

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดไม<ปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการให�
ถูกต�อง หรือฝUาฝOนทัณฑIบน ให�ถือว<าเป4นการกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑIและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑIบนตามวรรค
หน่ึง ให�เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ผู�บังคับบัญชาผู�ใดเม่ือปรากฏว<ามีมูลท่ีควรกล<าวหาว<าข�าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัยละเลยไม<ดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ให�ถือว<าผู�
น้ันกระทําผิดวินัย 

ผู�บังคับบัญชาผู�ใดกลั่นแกล�งผู�ใต�บังคับบัญชาในการกล<าวหาหรือดําเนินการทางวินัย 
ให�ถือว<าผู�บังคับบัญชาผู�น้ันกระทําผิดวินัยอย<างร�ายแรง 

 
มาตรา ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๑) ภาคทัณฑI 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล<ออก 
ผู�ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตราน้ี ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญเสมือนผู�น้ัน

ลาออกจากราชการ 
[คําว<า “ลดเงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการทางวินัย 

   
 

มาตรา ๔๙  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดถูกกล<าวหาโดยมีหลักฐาน
ตามสมควรว<าได�กระทําผิดวินัย หรือความปรากฏต<อผู� บังคับบัญชาว<าข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัย ให�ผู�บังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต�อง
สอบสวนให�แล�วเสร็จโดยไม<ชักช�า เว�นแต<เป4นกรณีการกระทําผิดวินัยท่ีมิใช<ความผิดวินัยอย<างร�ายแรง 
หรือเป4นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�งตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด จะไม<ต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได� 

ก<อนต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผู�บังคับบัญชาจะมอบหมายให�บุคคลใดสืบสวน
เบ้ืองต�นว<าการกล<าวหาน้ันมีหลักฐานตามสมควรหรือไม<ก็ได� 

หลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา และผู�มีอํานาจในการ
สั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให�เป4นไปตามท่ีกําหนดในข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

ในกรณีอธิการบดีถูกกล<าวหาว<ากระทําผิดวินัย คําว<าผู�บังคับบัญชาตามมาตราน้ี ให�
หมายถึงผู�บังคับบัญชาตามกฎหมายว<าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๕๐  ในระหว<างการสอบสวน จะนําเหตุแห<งการถูกสอบสวนมาเป4นข�ออ�าง

ในการดําเนินการใดให�กระทบต<อสิทธิของผู�ถูกสอบสวนไม<ได� เว�นแต<ผู�บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ 
หรือสั่งให�ออกจากราชการไว�ก<อนตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

หลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งให�ออกจากราชการไว�
ก<อน และผลแห<งการสั่งพักราชการหรือสั่งให�ออกจากราชการไว�ก<อน ให�เป4นไปตามท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือผลการสอบสวนปรากฏว<าผู� ถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยให�

ผู�บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแก<กรณี ตามท่ีกําหนดในข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๕๒  ให�กรรมการสอบสวนเป4นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให�มีอํานาจเช<นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เท<าท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน�าท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให�มีอํานาจดังต<อไปน้ีด�วย คือ 

(๑) เรียกให�กระทรวง ทบวง กรม หน<วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน<วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับเร่ืองท่ีสอบสวน ช้ีแจงข�อเท็จจริง ส<งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง 
ส<งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๒) เรียกผู�ถูกกล<าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงหรือให�ถ�อยคํา หรือให�ส<งเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

 
มาตรา ๕๓  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ�นจากราชการอันมิใช<

เพราะเหตุตาย อาจถูกดําเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอย<างร�ายแรงก<อนพ�นจาก
ราชการได� แต<ต�องดําเนินการทางวินัยภายในหน่ึงป5นับแต<วันท่ีพ�นจากราชการ  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๔  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดเคยถูกกล<าวหา หรือ

กระทําความผิดวินัยก<อนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทําน้ันเป4นความผิดวินัยอย<างร�ายแรงตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให�ผู�บังคับบัญชาของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�น้ันดําเนินการ
สอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ีตามท่ีกําหนดในข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 

 
หมวด ๗ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๕๕  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ�นจากราชการตามกฎหมายว<าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
(๓) ได�รับอนุญาตให�ลาออก 
(๔) ถูกสั่งให�ออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล<ออก 
 
มาตรา ๕๖  วิธีการลาออก การอนุญาตให�ลาออก และการยับย้ังการลาออก ให�

เป4นไปตามท่ีกําหนดในข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 
ถ�าผู�มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แล�วแต<กรณี มิได�อนุญาต

ให�ลาออก และมิได�ยับย้ังการลาออกภายในเวลาท่ีกําหนดในข�อบังคับตามวรรคหน่ึง ให�การลาออกมี
ผลต้ังแต<วันขอลาออก 

การยับย้ังการลาออกจะก<อให�เกิดผลกระทบต<อการใช�สิทธิทางการเมืองหรือ
ก<อให�เกิดความเสียหายแก<ผู�ลาออกเกินกว<าเหตุมิได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๕๗  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดมีกรณีดังต<อไปน้ี ให�ผู�มี
อํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งให�ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทน 

(๑) เจ็บปUวยจนไม<อาจปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตนได�โดยสมํ่าเสมอ 
(๒) สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคIของทางราชการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๗ (ข) 

(๑) (๒) (๕) หรือ (๖) 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๗ (ข) 

(๔)  
(๕) หย<อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ บกพร<องในหน�าท่ีราชการ 

หรือประพฤติตนไม<เหมาะสมกับตําแหน<งหน�าท่ีราชการ 
(๖ )  มีการ เลิ กห รือ ยุบหน< วยงานห รือ ตําแหน< ง ท่ี ข� า ร าชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน�าท่ีหรือดํารงอยู< เว�นแต<ทางราชการยังมีความจําเป4นท่ีจะให�ปฏิบัติหน�าท่ี
ต<อไป 

(๗) ไม<สามารถปฏิบัติราชการให�มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป4นท่ี
พอใจของทางราชการได� 

(๘) ถูกจําคุกในความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ถูกสอบสวนว<ากระทําผิดวินัยอย<างร�ายแรงแต<ผลการสอบสวนไม<อาจลงโทษทาง

วินัยอย<างร�ายแรงได� แต<สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติว<าถ�าให�รับราชการต<อไปจะเป4นการเสียหายแก<
ราชการ 

การสั่งให�ออกจากราชการตาม (๔) ให�ดําเนินการสอบสวนโดยให�นํามาตรา ๔๙ มา
ใช�บังคับโดยอนุโลม 

การสั่งให�ออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

การสั่งให�ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง ให�เป4นไปตามท่ีกําหนดในข�อบังคับท่ีออก
ตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๘  เม่ือข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายว<าด�วยการรับราชการทหาร ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ สั่งให�ผู�น้ันออกจากราชการ 
 
มาตรา ๕๙๒๐  การออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตําแหน<งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตําแหน<งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ให�นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

 
มาตรา ๖๐  เม่ือผู�บังคับบัญชาได�ดําเนินการทางวินัยหรือสั่งให�ข�าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล�ว ให�รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ใน
                                                 

๒๐ มาตรา  ๕๙ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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กรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว<าผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษมิได�ดําเนินการทางวินัยหรือ
มิได�สั่งให�ออกจากราชการโดยเคร<งครัดหรือเป4นธรรม จะสั่งให�ผู�บังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ 
และสั่งการใหม<ให�ถูกต�องเหมาะสมต<อไปก็ได� 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณIและการร�องทุกขI 
   

 
มาตรา ๖๑  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑI 

ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณIต<อสภาสถาบันอุดมศึกษาได�ภายในสามสิบวันนับแต<วัน
ได�รับแจ�งคําสั่ง 

[คําว<า “ลดเงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๖๒  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการ

หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล<ออก มีสิทธิอุทธรณIต<อ ก.อ.ร. ได�ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได�รับ
แจ�งคําสั่งตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ี ก.อ.ร. กําหนด 

ให� ก.อ.ร. พิจารณาอุทธรณIให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับของ 
ก.อ.ร. ซึ่งต�องไม<เกินเก�าสิบวัน 

ในกรณีท่ีผู�อุทธรณIไม<พอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณI หรือในกรณีท่ี ก.อ.ร. มิได�วินิจฉัย
อุทธรณIให�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�มีสิทธิฟ[องคดีต<อศาลปกครองได�ตาม
หลักเกณฑIที่กําหนดในกฎหมายว<าด�วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

[คําว<า “ก.อ.ร.” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๖๓๒๑  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดเห็นว<าตนไม<ได�รับความ

เป4นธรรม หรือมีความคับข�องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู�บังคับบัญชา ยกเว�นกรณีการสั่ง
ลงโทษหรือการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให�ผู�น้ันมีสิทธิร�องทุกขIต<อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได�รับแจ�งถึงการกระทําหรือได�รับคําสั่ง และให�สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร�องทุกขIให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 
ซึ่งต�องไม<เกินเก�าสิบวัน โดยจะต�องมีการกําหนดหลักประกันความเป4นธรรมเพื่อคุ�มครองผู�ร�องทุกขI
มิให�ถูกกลั่นแกล�ง หรือได�รับการปฏิบัติที่ไม<เป4นธรรมอันเน่ืองมาจากการร�องทุกขI 

ในกรณีท่ีผู�ร�องทุกขIไม<พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
หรือในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามิได�พิจารณาวินิจฉัยให�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ให�มีสิทธิเสนอเร่ืองร�องทุกขIต<อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได�รับแจ�งผลการพิจารณาวินิจฉัย
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันท่ีพ�นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
                                                 

๒๑ มาตรา  ๖๓ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ให� ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร�องทุกขIให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต�องไม<เกินเก�าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู�ร�องทุกขIไม<พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. 
มิได�พิจารณาวินิจฉัยให�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให�มีสิทธิฟ[องคดีต<อศาลปกครองได�
ตามหลักเกณฑIที่กําหนดในกฎหมายว<าด�วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
มาตรา ๖๔  ให�ผู�มีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแก�ไขคําสั่งลงโทษ ให�เป4นไปตามคํา

วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.อ.ร. แล�วแต<กรณี โดยเร็ว 
[คําว<า “ก.อ.ร.” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๖๕๒๒  การอุทธรณIและการพิจารณาอุทธรณIตามมาตรา ๖๑ และการแก�ไข

คําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให�เป4นไปตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 
ในการพิจารณาอุทธรณI ให�สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับตามวรรคหน่ึงซึ่งต�องไม<เกินเก�าสิบวัน และให�นํามาตรา ๖๒ วรรคสาม 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา๒๓ 
   

 
มาตรา ๖๕/๑๒๔  การกําหนดตําแหน<ง ระบบการจ�าง การบรรจุและการแต<งต้ัง 

อัตราค<าจ�างและค<าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน<ง การเปลี่ยนและการโอนย�าย
ตําแหน<ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การ
อุทธรณIและการร�อง ทุกขI  และการ อ่ืน ท่ี เ ก่ียว กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ให�เป4นไปตามข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๖๕/๒๒๕  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิท่ีจะได�รับการแต<งต้ังให�ดํารง

ตําแหน<งตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหน<งอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได� 

                                                 
๒๒ มาตรา  ๖๕ แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข� า ราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓ หมวด ๙ การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๖๕/๑ ถึง 

มาตรา ๖๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๖๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๖๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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ในกรณีท่ีมีการแต<งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให�ดํารงตําแหน<งประเภท
ผู�บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) ให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู�น้ันมีอํานาจและหน�าท่ีในตําแหน<งท่ี
ได�รับการแต<งต้ัง และมีอํานาจบังคับบัญชาข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดหน<วยงานน้ัน 

ตําแหน<งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน<งใดบังคับบัญชาข�าราชการและ
พนักงานในส<วนราชการหรือส<วนงานใด ในฐานะใด ให�เป4นไปตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ให�ดําเนินการให�มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบ
วันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

ในระหว<างท่ียังไม<มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัติน้ี ให� ก.ม. ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทําหน�าท่ี ก.พ.อ. ไปพลางก<อน 

ในกรณีที่มีกฎหมายใดระบุถึงข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให�ถือว<ากฎหมายดังกล<าวหมายถึงข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล�วแต<กรณี 

 
มาตรา ๖๗  ในระหว<างท่ียังมีมหาวิทยาลัยไม<น�อยกว<าห�าแห<ง ให�กรรมการตาม

มาตรา ๑๑ (๔) ประกอบด�วย 
(๑) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๒) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
(๓) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
(๕) กรรมการซึ่งข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
(๖) กรรมการซึ่งข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ให�ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผู�แทนสถาบันละหน่ึงคน และให�
ผู�แทนซึ่งได�รับคัดเลือกประชุมและเลือกกันเองให�เหลือสองคน เป4นกรรมการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ให�นําวรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
มหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึงหมายความว<า มหาวิทยาลัยและสถาบันท่ีจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาท่ียังเป4นส<วนราชการอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๕ เป4นส<วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีน�อยกว<าห�าแห<ง ให�กรรมการ
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พ�นจากตําแหน<งในสิ้นป5ท่ีมีมหาวิทยาลัยน�อยกว<าห�าแห<ง และให�
กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยู<ในตําแหน<งต<อไปจนกว<าจะครบวาระ 

 
มาตรา ๖๙  ในวาระเร่ิมแรกจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต<งต้ังกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผู�ซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ 
 
มาตรา ๗๐  ผู�ใดเป4นข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู<ในวันก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
ให�ผู�น้ันเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีมีกฎหมายก<อนหรือหลังพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ บัญญัติให�

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ วรรคสี่ไม<เป4นส<วนราชการ แต<กฎหมายดังกล<าวกําหนดให�ยังมี
ข�าราชการอยู<ในมหาวิทยาลัยดังกล<าว เพ่ือประโยชนIในการบริหารงานบุคคล ให�ถือว<าข�าราชการใน
มหาวิทยาลัยดังกล<าวเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๒  ภายในระยะเวลาสิบป5นับแต<วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ มิให�นํา

มาตรา ๑๙ มาใช�บังคับและให�ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหน<งวิชาการต้ังแต<
ตําแหน<งรองศาสตราจารยI ข้ึนไป เม่ืออายุครบหกสิบป5บริบูรณIและจะพ�นจากราชการในสิ้น
ป5งบประมาณท่ีผู�น้ันมีอายุครบหกสิบป5บริบูรณI หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเป4นเพ่ือประโยชนIแก<
การสอนหรือวิจัย และมีความประสงคIท่ีจะให�ผู� น้ันรับราชการอยู<ต<อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให�ผู�น้ันรับราชการต<อไปจนถึงสิ้นป5งบประมาณท่ีผู�น้ันมีอายุครบหกสิบห�าป5บริบูรณIได� โดย
การต<อเวลาราชการให�แก<ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ
และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และในระหว<างการต<อเวลาราชการดังกล<าว ข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งได�รับการต<อเวลาราชการจะดํารงตําแหน<งหรือปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน<งประเภท
ผู�บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดมิได�๒๖ 

ในระหว<างท่ี ก.พ.อ. ยังมิได�ประกาศกําหนดหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขตามวรรค
หน่ึง ให�นําหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ีใช�บังคับอยู<เดิมมาใช�บังคับโดยอนุโลมเพียงเท<าท่ีไม<ขัดหรือ
แย�งกับพระราชบัญญัติน้ีจนกว<าจะได�กําหนดหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติน้ี๒๗ 

ให�นําความในวรรคหน่ึงมาใช�บังคับแก<ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และข�าราชการครูตาม
กฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีได�ออกจากราชการตามกฎหมาย
ว<าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการต้ังแต<วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  ท้ังน้ี จะต�องดําเนินการให�แล�ว
                                                 

๒๖ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๗ มาตรา ๗๒ วรรคสอง เ พ่ิมโดยพระราชบัญญั ติระเบี ยบข� าราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เสร็จภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนดตามวรรคหน่ึงมีผล
ใช�บังคับ 

สําหรับข�าราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองท่ีพ�นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 
และได�รับคําสั่งให�รับราชการต<อไป ถ�าก<อนออกจากราชการเป4นผู�ท่ีอยู<ในบังคับของพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให�ผู�น้ันมีสภาพเป4นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการต<อไป และในการออกจากราชการน้ัน ถ�าเป4นผู�รับบํานาญให�งดรับบํานาญต้ังแต<วันท่ีได�รับ
คําสั่งให�รับราชการต<อไป รวมท้ังให�คืนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนI
ของเงินดังกล<าวท่ีได�รับไปแก<กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีได�รับ
คําสั่งให�รับราชการต<อไป แต<ถ�าเป4นผู� รับบําเหน็จ ให�คืนเงินบําเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบและ
ผลประโยชนIท่ีได�รับจากเงินดังกล<าวแก<ทางราชการและกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการภายในเก�า
สิบวันนับแต<วันท่ีได�รับคําสั่งให�รับราชการต<อไป 

สําหรับข�าราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองซึ่งได�รับคําสั่งให�รับราชการต<อไป ถ�า
ก<อนออกจากราชการเป4นผู�ท่ีอยู<ในบังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ให�ผู�น้ันอยู<ในบังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ต<อไป และในการ
ออกจากราชการน้ัน ถ�าเป4นผู�รับบํานาญ ให�งดรับบํานาญต้ังแต<วันท่ีได�รับคําสั่งให�รับราชการต<อไป แต<
ถ�าเป4นผู�รับบําเหน็จ ให�คืนบําเหน็จแก<ทางราชการภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีได�รับคําสั่งให�รับ
ราชการต<อไป 

ข�าราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองซึ่งได�รับคําสั่งให�รับราชการต<อไป ให�มีสิทธิได�
นับเวลาราชการตอนก<อนออกจากราชการต<อเน่ืองกับการรับราชการต<อไป เพ่ือประโยชนIในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

 
มาตรา ๗๓  ผู�ใดเป4นข�าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งปฏิบัติงานอยู<ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู<ในวันก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ผู�น้ันเป4น
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี และมีตําแหน<งตามหลักเกณฑI วิธีการ
และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข�อบังคับ การ

กําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน<ง หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งได�ออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช�บังคับกับข�าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยู<ในวันก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�คงใช�บังคับกับ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐ โดยอนุโลมไปพลางก<อนเท<าท่ีไม<ขัดหรือแย�ง
กับพระราชบัญญัติน้ี จนกว<าจะได�มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ข�อบังคับหรือ
ข�อกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 

บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ข�อบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน<ง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งได�ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ข�าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช�บังคับ
กับข�าราชการครูและข�าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู<ในวัน
ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�คงใช�บังคับกับข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
มาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก<อนเท<าท่ีไม<ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติแห<งพระราชบัญญัติน้ี จนกว<า
จะได�มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ข�อบังคับ หรือข�อกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให�บรรดาอํานาจหน�าท่ีของ ก.ม. หรือ ก.ค. 
หรือ ก.พ. เป4นอํานาจหน�าท่ีของ ก.พ.อ. และให�อํานาจหน�าท่ีของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย อ.ก.ค. กรม 
อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เป4นอํานาจหน�าท่ี
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และให�อํานาจหน�าท่ีในการสั่งบรรจุและแต<งต้ังของรัฐมนตรีว<าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม
กฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการครู กฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
หรือกฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน เป4นอํานาจหน�าท่ีของอธิการบดี 

 
มาตรา ๗๕  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู�ใดมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือ

กรณีท่ีสมควรให�ออกจากราชการอยู<ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ผู� มี อํานาจตาม
พระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจสั่งลงโทษผู�น้ันหรือสั่งให�ผู�น้ันออกจากราชการตามกฎหมายว<าด�วยระเบียบ
ข�าราชการครู กฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายว<าด�วย
ระเบียบข�าราชการพลเรือนท่ีใช�บังคับอยู<ในขณะน้ัน ส<วนการสอบสวน การพิจารณาและการ
ดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือให�ออกจากราชการ ให�ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี เว�นแต< 

(๑) กรณีท่ีผู�บังคับบัญชาได�สั่งให�สอบสวนโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู<ใน
ขณะน้ันไปแล�ว ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และยังสอบสวนไม<เสร็จก็ให�สอบสวนตาม
กฎหมายน้ันต<อไปจนกว<าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีได�มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู<ใน
ขณะน้ันเสร็จไปแล�วก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ถือว<าการสอบสวนหรือการพิจารณาน้ัน 
แล�วแต<กรณี เป4นอันใช�ได� 

 
มาตรา ๗๖  ผู�ใดมีกรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณIหรือร�องทุกขIได�ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หรือพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�ผู�น้ันมีสิทธิอุทธรณIหรือร�องทุกขIได�
ตามพระราชบัญญัติน้ี เว�นแต<ในกรณีท่ีมีการย่ืนอุทธรณI หรือร�องทุกขIไว�แล�วก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช�บังคับ ให�มีการพิจารณาอุทธรณIหรือร�องทุกขIต<อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับท่ีใช�
อยู<ในขณะท่ีมีการย่ืนอุทธรณIหรือร�องทุกขI 

 
มาตรา ๗๗  การใดอยู<ในระหว<างดําเนินการตามกฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการ

ท่ีเก่ียวกับข�าราชการครู ข�าราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือข�าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย การดําเนินการต<อไปสําหรับการน้ันให�เป4นไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
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ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญาจะต�องมารวมอยู<ภายใต�การกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ แต<เน่ืองจากข�าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู<ภายใต�ระบบการ
บริหารงานบุคคลท่ีแตกต<างกัน ได�แก< ก.ม. ก.ค. และ ก.พ.  ดังน้ัน เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลของ
ข�าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เป4นเอกเทศ และสอดคล�องกับภารกิจโดย
คํานึงถึงความเป4นอิสระและความเป4นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงสมควรกําหนดให�มีองคIกรกลาง
บริหารงานบุคคลของข�าราชการในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนเป4นการเฉพาะ โดยให�คณาจารยIและ
บุคลากรท่ีเป4นข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดองคIกรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จึงจําเป4นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๘ 
 

มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแห<งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีไม<กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีได�รับการต<อเวลาราชการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ 
แห<งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีอยู<ก<อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๕  ในระหว<างท่ียังมิได�มีประกาศกําหนดหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไข

ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี การกําหนดตําแหน<ง การ
แต<งต้ัง และการเลื่อนข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<งในระดับสูง
ข้ึน ให�เป4นไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ีใช�บังคับอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช�บังคับต<อไป จนกว<าจะได�แต<งต้ังข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให�ดํารงตําแหน<งใหม<ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๖  ในระหว<างท่ียังมิได�มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหน<งของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว<าด�วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน<งให�สอดคล�องกับตําแหน<งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี ให�
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงได�รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งตามกฎหมายว<า
ด�วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งท่ีใช�บังคับอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับจนกว<าจะได�มีการ
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งตามกฎหมายว<าด�วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<ง 
หรือตามกฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน ให�สอดคล�องกับตําแหน<งข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

การได�รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งตามวรรคหน่ึงของข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี ตําแหน<งใดให�ได�รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งในอัตรา

                                                 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน�า ๓๖/๕ กุมภาพันธI ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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ใด ให�เป4นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  ท้ังน้ี ให�เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน<งตามกฎหมายว<าด�วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน<ง หรือตามกฎหมายว<าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน แล�วแต<กรณี 

 
มาตรา ๑๗  ให�รัฐมนตรีว<าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�ใช�บังคับมาเป4นระยะเวลาหน่ึงแล�ว 
บทบัญญัติแห<งกฎหมายดังกล<าวบางส<วนไม<เหมาะสมกับสภาพการณIป7จจุบัน สมควรปรับปรุงการ
กําหนดระบบตําแหน<งและประเภทตําแหน<งให�เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการกําหนด
หลักเกณฑIการต<อเวลาราชการของผู�ดํารงตําแหน<งวิชาการเสียใหม<เพ่ือให�การต<อเวลาราชการเป4นไป
ตามความจําเป4นเพ่ือประโยชนIแก<การสอนหรือวิจัย และตามความต�องการของสถาบันอุดมศึกษา
เท<าน้ัน  นอกจากน้ี สมควรท่ีจะให�มีบทบัญญัติเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของอธิการบดีและ
บทบัญญัติเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให�ชัดเจนย่ิงข้ึน  จึง
จําเป4นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป4นต�นไป 
 

มาตรา ๑๑  ให�ดําเนินการให�มี ก.อ.ร. ตามมาตรา ๑๗/๑ แห<งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี
ภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

ในระหว<างท่ียังไม<มี ก.อ.ร. ตามวรรคหน่ึง ให� ก.พ.อ. ทําหน�าท่ี ก.อ.ร. ไปพลางก<อน 
 
มาตรา ๑๒  เร่ืองอุทธรณIตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีได�ย่ืนไว�ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและอยู<ในอํานาจการ
พิจารณาของ ก.พ.อ. ให� ก.พ.อ. พิจารณาต<อไปจนกว<าจะแล�วเสร็จ 

 
มาตรา ๑๓  ในระหว<างท่ียังมิได�ออกข�อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณIตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) 

แห<งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ี ให�นําข�อบังคับ ก.พ.อ. ว<าด�วยการอุทธรณIและการพิจารณาอุทธรณI กรณีถูกสั่ง
ให�ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล<ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
จนกว<าจะได�มีการออกข�อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณIตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) แห<งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน�า ๒๗/๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๑๔  ให�รัฐมนตรีว<าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม<เหมาะสมกับ
สถานการณIป7จจุบัน สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIและร�องทุกขIโดยกําหนดให�มี
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIและร�องทุกขIเพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณIและร�องทุกขI 
รวมท้ังแก�ไขเพ่ิมเติมให�คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑIการดําเนินการของคณะอนุกรรมการเพ่ือให�มีความชัดเจนย่ิงข้ึน และแก�ไขถ�อยคําให�
สอดคล�องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยแก�ไขจากคํา
ว<า “เลื่อนข้ันเงินเดือน” เป4นคําว<า “เลื่อนเงินเดือน” และแก�ไขคําว<า “ลดข้ันเงินเดือน” เป4นคําว<า 
“ลดเงินเดือน”  จึงจําเป4นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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