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พระราชบัญญติั 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗   

    
 

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗   

เปนปที ่ ๕๙  ในรัชกาลปจจบัุน 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการ  โปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา   
 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัย 
 พระราชบัญญติันี้มีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้   
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญติันี้ 
                   “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและ
แตงตั้งใหรับราชการตามพระราชบัญญัตินี ้โดยไดรับเงินเดือนจากเงนิงบประมาณประเภทเงนิเดอืนในสถาบนั 
อุดมศึกษา 
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 “สภาสถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา สภามหาวทิยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา 
แลวแตกรณี ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 “สถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แตไมรวมถงึสถานศกึษาของรัฐทีม่ิใชสวนราชการ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคบักับสถาบนัอดุมศึกษาที่มีวตัถุประสงคเพือ่จัด
การศึกษาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

   
 
 มาตรา ๗  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาตองมีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและไมมลัีกษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
  (๓) เปนผูเลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข 
 
 (ข) ลักษณะตองหาม 
  (๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง 
  (๒) เปนคนวกิลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 
หรือเปนโรคทีก่ําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
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  (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอน 
ตามพระราชบญัญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ 
  (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  (๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เคยถูกจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 
    (๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินยัตามพระราชบญัญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่น 
     (๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐ 
 
 มาตรา ๘  อัตราเงินเดือนและเงนิประจําตําแหนงของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงนิเดือนและเงนิประจําตําแหนง 
             ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิม่สําหรับตําแหนงทีม่ีเหตพุิเศษหรือเงนิ

เพิ่มพเิศษสําหรับผูที่มีคุณวฒุิหรือความสามารถเปนพิเศษก็ได  ทัง้นี ้ ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที ่
ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิม่คาครองชีพชั่วคราวตามภาวะ 
เศรษฐกิจได ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา ๙  วันเวลาทาํงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และ 

การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด  
แตสภาสถาบนัอุดมศึกษาจะกําหนดใหมวีันหยุดพเิศษเฉพาะกรณีเพิม่ข้ึนตามความจําเปนเพื่อประโยชน 
ของสถาบนัอดุมศึกษาก็ได 
 สภาสถาบนัอดุมศึกษามีอํานาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือน  
ในสถาบนัอุดมศึกษาซึง่ดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพนูความรูทางวิชาการหรือ  
ตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวา 
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เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงนิอื่นในระหวางลาได ทั้งนี ้
ตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๑๐  สถาบันอุดมศึกษามหีนาที่ดําเนนิการใหมกีารประเมนิและพัฒนาขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชพี  
ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 
 มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึง่ เรียกโดยยอ
วา “ก.พ.อ.” ประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธกิาร เปนประธาน 
 (๒) ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง 
 (๓) กรรมการซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคณุวุฒิไมนอยกวาแปดคน 
แตไมเกินสิบคน 
 (๔) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษา 
สองคน และผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เปนกรรมการ 
 (๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ตองดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือไมตํ่ากวา 
อธิบดี หรือเปนผูบริหารจากภาคเอกชนทีป่ระสบความสําเร็จในการบริหารงานเปนที่ประจักษและไมนอยกวา 
กึ่งหนึง่ตองเปนผูมคีวามรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมายหรือดานการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชือ่ผูทรงคุณวุฒติาม (๓) ใหรัฐมนตรี 
ดําเนนิการเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่
ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี ้กรรมการซึง่แตงตั้งจากนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
ตาม (๔) จะตองไมมาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกนั 
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 มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกาํหนด ใหดําเนินการใหไดมาซึง่กรรมการใหมแทนภายในกําหนดหกสิบวนั  
นับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมา 
ซึ่งกรรมการแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนนิการใหไดมาซึง่กรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการผูนั้นอยูใน
ตําแหนงไดเพยีงเทากาํหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 กรรมการตามวรรคหนึง่ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือแตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกนิสองวาระไมได 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึง่พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมไดดําเนินการใหไดมา 
ซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที ่
 
 มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตาม 
มาตรา ๑๑ (๓) พนจากตาํแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก  
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมอืนไรความสามารถ 
 (๕) ถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก 
 กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากตองพนจากตาํแหนงตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนจาก
ตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบด ีหรือขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา แลวแตกรณี 
 
 มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบันโยบายการบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 (๒) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ดําเนนิการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับคาตอบแทน สวสัดิการ และประโยชนเกื้อกลูอ่ืน ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 
 (๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินยัและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั 
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพจิารณาตําแหนงวิชาการ เพื่อใหสถาบัน 
อุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 
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 (๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) กําหนดกรอบอัตรากําลงั และอัตราสวนสงูสุดของวงเงนิทีจ่ะพงึใชเพื่อการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบนั 
 (๖) กํากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการนีใ้หมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบนัอุดมศึกษา ใหผูแทนของสถาบัน 
อุดมศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง 
 (๗) กําหนดอตัราคาตอบแทนใหกับนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบนั 
อุดมศึกษาโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๘) พิจารณารับรองคุณวฒุิของผูไดรับปริญญา ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอืน่ 
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และกําหนดอตัราเงินเดือน  
คาตอบแทนทีค่วรไดรับ และระดับตําแหนงที่ควรแตงตัง้ 
 (๙) กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา 
                (๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญติันี้ ตามกฎหมายอืน่ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม  
 ถาประธานไมอยูในที่ประชมุ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ 
ทําหนาที่ประธาน 
 กรรมการซึ่งมสีวนไดเสียในเรื่องใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไมได 
 การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชมุใหถือเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด 
 
 มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. มีอํานาจตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อทําการใดแทนได 
 การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชมุของคณะอนกุรรมการ  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
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 มาตรา ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วนิัยและการรักษาวนิัย การดําเนนิการ 
ทางวนิัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตาํแหนงวิชาการ ใหเปนไป 
ตามทีก่ําหนดในขอบังคับของสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
 เพื่อประโยชนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑและวธิีการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาทีข่องตําแหนงแตละตําแหนง โดยกําหนดภาระหนาที่
ของหนวยงานแทนก็ได 
 ขอบังคับตามวรรคหนึง่ตองไมเปนการขัดหรือแยงกับทีบั่ญญัติไวแลวในพระราชบญัญัตินี้ 
หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตําแหนง การบรรจุและการแตงตั้ง 

   
 
           มาตรา ๑๘  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มีดังนี ้ 
 (ก)  ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจยั หรือทําหนาที่วิจยัโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ศาสตราจารย  
  (๒) รองศาสตราจารย 
  (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
  (๔) อาจารย หรือตําแหนงอืน่ตามที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
  (๑) อธิการบดี 
  (๒) รองอธิการบดี 
  (๓) คณบดี 
  (๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
  (๕) ผูชวยอธกิารบดี 
  (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทียบเทาคณะ 
  (๗) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทากอง 
ตามที ่ก.พ.อ. กําหนด 
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  (๘) ตําแหนงอื่นตามที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 (ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที ่ก.พ.อ. กําหนด  
 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี 
เปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธกิารบดสํีาหรับวทิยาเขตนั้นดวยก็ได 
 การแตงตั้งใหผูทําหนาทีว่ิจยัโดยเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให
เปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 
              มาตรา ๑๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึง่มีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารย
หรือระดับรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณใน
ส้ินปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทาํหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปได จนถงึสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุ
ครบหกสิบหาปบริบูรณ 
 การตอเวลาราชการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. 
กําหนด 
 
 มาตรา ๒๐  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง 
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีพ่งึมีในสถาบันอุดมศึกษานัน้ รวมทัง้ภาระหนาที ่
ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 การกําหนดตามวรรคหนึง่ใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานงึถงึความมีประสิทธิภาพ 
ความไมซ้าํซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๒๑  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหนงใดบังคับบัญชา 
ขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ขอบังคับ 
ดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน 

 
 มาตรา ๒๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี ้ 
 (๑) สอบแขงขัน 
 (๒) คัดเลือก 
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 โดยปกติใหดําเนินการโดยวธิีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพเิศษเพือ่ประโยชนของ
สถาบันอุดมศึกษา จะใชวธิคัีดเลือกก็ได 
 หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตดัสิน การขึ้นบญัชี และการยกเลิกบัญช ีใหเปนไป 
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนด 
 หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามขอบังคบัที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
โดยคํานงึถงึความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเขารับการคัดเลอืก และประโยชนสูงสุดที่สถาบัน 
อุดมศึกษาจะไดรับ 
 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาโดยวิธีการ 
สอบแขงขัน หรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดบัที่ในบัญชหีรือจาก 
ผูไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี 
 ขอบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๒๓  ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไป หรือไดรับการยกเวน 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษากาํหนดตามมาตรา ๒๐ 
 สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะบรรจุ 
และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงทีส่อบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนง 
ขาราชการการเมืองแลว 
 
 มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดไดรับบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน เงนิประจําตําแหนง ตามทีก่ําหนดไวสําหรับตําแหนงนัน้ 
 การรับเงนิเดือนหรือเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที ่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 
 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวจิัย  
ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑในการอนุมัติใหสถาบนัอุดมศึกษาบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถ 
และความชาํนาญงานสูงเขารับราชการในตําแหนงวิชาการ โดยใหไดรับเงินเดือนสงูกวาเงินเดือนที่กําหนด 
ไวสําหรับตําแหนงนัน้ก็ได 
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 มาตรา ๒๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ในตําแหนงอธกิารบดี รองอธิการบด ีคณบดี หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหไดรับเงินเดอืนและเงนิประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงนิประจําตําแหนง เวนแตผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดี เมื่อไดรับเงินเดือนถงึขั้นสูงสุดของตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปในขณะทีดํ่ารงตําแหนง 
ดังกลาว ใหไดรับเงินเดือนจนถงึขั้นสงูสดุของตําแหนงศาสตราจารยได 
 ใหผูชวยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหวัหนาหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะ 
เทียบเทาคณะ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงนิประจําตําแหนง 
 เมื่อผูบริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพนจากตําแหนงประเภทผูบริหารแลว ใหผูนั้น 
กลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมและใหรับเงนิเดือนตามตําแหนงนั้นในขั้นที่ไดรับอยูในขณะทีพ่นตําแหนง

ประเภทผูบริหาร 
 การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรานี ้ไมตัดสิทธขิาราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาซึง่ดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจําตาํแหนงประเภทวิชาการตามตําแหนง 
วิชาการที่ตนครองอยู 
 
 มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มกีารแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๒๖  
วรรคหนึง่จากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงนิประจําตาํแหนง 
และเงินเพิ่มพเิศษของผูดํารงตําแหนงดงักลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดอืนและเงนิประจําตําแหนง 
 รองอธิการบดทีี่จะไดรับเงนิประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินจะมีไดไมเกินหาอัตรา 
และในกรณีทีส่ถาบันอุดมศึกษาใดมวีทิยาเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาวเพิ่มไดวิทยาเขตละหนึง่อัตรา 
 ผูชวยอธกิารบดีที่จะไดรับเงนิประจําตาํแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไมเกินสามอัตรา 
 รองคณบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไมเกินสามอตัรา 
 
 มาตรา ๒๘  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหอธิการบดีเปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง เวนแตการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ระดับ ๑๐ และตําแหนงศาสตราจารย ใหรัฐมนตรนีําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  
 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
ที ่ก.พ.อ. กําหนด 
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 มาตรา ๒๙  ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒ ใหทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการในตาํแหนงนัน้ ตามขอบังคับ 
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนด 
 ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งถูกสัง่ใหออกจากราชการ เพราะมีความประพฤต ิ
ไมดี หรือไมมคีวามรู ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีไ่ดรับแตงตั้ง ใหถือ 
เสมือนหนึง่วาไมเคยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
การรับเงนิเดือน หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการ ในระหวางที่ผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
 มาตรา ๓๐  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใด 
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ตามมาตรา ๒๐ 
 ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนดใหปริญญาหรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพใดเปน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญาหรือประกาศนยีบัตรที่ ก.พ.อ. รับรองตาม 
มาตรา ๑๔ (๘) 
 
 มาตรา ๓๑  การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลกัเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 
              มาตรา ๓๒  การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสามารถกระทาํได ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตางสถาบนัอุดมศึกษา อาจกระทําไดเมื่อผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘  
ทั้งสองฝายยินยอมในการโอนและเจาตวัสมัครใจ 
                (๒) การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารในตางสถาบนัอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 (๓) การรับโอนขาราชการทีม่ิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใชขาราชการ 
การเมือง และการรับโอนพนกังานสวนทองถิ่นมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. 
กําหนด 
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 มาตรา ๓๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด 
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว หากภายหลงัปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ 
ตําแหนงนัน้ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกนั 
ที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะทีผู่นั้นมีอยู ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๓๔  ผูซึ่งเคยเปนขาราชการอาจขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรอืนใน 
สถาบันอุดมศึกษาไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ออกจากราชการเมื่อถกูสั่งใหไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
เมื่อผูนัน้พนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย 
 (๒) ออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลา 
ระหวางนั้นสาํหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบาํเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ 
 (๓) ลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการในระหวางทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 การกลับเขารับราชการ การนับวนัรับราชการ และเงินเดอืนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับ 
ราชการตามวรรคหนึ่งแตละกรณี ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กาํหนด 

 

หมวด ๔ 
การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

   
 
 มาตรา ๓๕  การเลื่อนขัน้เงนิเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยและ 
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ 
ในการปฏิบัติงานตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดซึง่ตองสอดคลองกบัหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด  
 การเลื่อนขัน้เงนิเดือนตามวรรคหนึ่งใหอธิการบดีมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนตามขอเสนอแนะ 
ของผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไมถกูตองตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง 
อธิการบดีจะสัง่การใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวก็ได 
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 มาตรา ๓๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ 
หนาที่ราชการ สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนัน้เปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน 
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได ตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๕ 
วินัยและการรกัษาวินยั 

   

 
 มาตรา ๓๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองรักษาวินยัและจรรยาบรรณ 
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนีโ้ดยเครงครัด 
 
 มาตรา ๓๘  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตองสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 

 มาตรา ๓๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 
ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมัน่เพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอาํนาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง 
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอ่ืน 
 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ 
ประโยชนที่มคิวรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผดิวินัยอยางรายแรง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยั
อยางรายแรง 
 
 มาตรา ๔๐  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  
การรายงานโดยปกปดขอความซึง่ควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
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 การรายงานเทจ็ตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด 
วินัยอยางรายแรง 
 
 มาตรา ๔๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางทีดี่  
มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการ
อยางเตม็ที ่รักษาความสามัคคี ชวยเหลอืเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาทีร่าชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการ 
ดวยกนั 
 การกลัน่แกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวนิยัอยางรายแรง 
 
 มาตรา ๔๒  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองไมกระทาํการ หรือยอมใหผูอ่ืน 
กระทําการหาประโยชนอันอาจทาํใหเสื่อมเสียความเทีย่งธรรมหรือเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที ่
ราชการของตน การกระทาํดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั 

 

 มาตรา ๔๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ  
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกนันัน้ ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการ 
หรือไดรับมอบหมายจากอธกิารบดี 
 
 มาตรา ๔๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองรักษาชื่อเสยีงของตนและรักษา 
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปน 
ผูประพฤติชั่ว 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแต 
เปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาํการอื่นใดอันไดชื่อวา 
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินยัอยางรายแรง 
 
 มาตรา ๔๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที ่
สภาสถาบนัอดุมศึกษากาํหนด 
 ในการกาํหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบนัอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปนความผิดวนิัย 
หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 
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 มาตรา ๔๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปน 
ความผิดวนิัยหรือผิดวินยัอยางรายแรง ใหดําเนินการทางวนิัยตามพระราชบัญญัตินี ้ถาการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตอืน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายใน
เวลาที่กาํหนด หรือทาํทัณฑบน  
 ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนนิการใหถูกตอง  
หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทาํผิดวินยั 
 หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทาํทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนด 
 
 มาตรา ๔๗  ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรอืนใน 
สถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทาํผิดวินยัละเลยไมดําเนนิการทางวินยัตามหมวด ๖ ใหถอืวาผูนัน้กระทําผิดวนิัย 
 ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนนิการทางวนิัย ใหถือวา 
ผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทาํผดิวินัยอยางรายแรง 
 
 มาตรา ๔๘  โทษทางวนิัยม ี๕ สถาน คือ 
 (๑) ภาคทัณฑ 
 (๒) ตัดเงินเดอืน 
 (๓) ลดขั้นเงนิเดือน 
 (๔) ปลดออก 
 (๕) ไลออก 
 ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี ้ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูนัน้ลาออก 
จากราชการ 

 
หมวด ๖ 

การดําเนินการทางวินยั 
   

 
  มาตรา ๔๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลกัฐานตาม 

สมควรวาไดกระทําผิดวนิัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลนั และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดย 
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ไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวนิยัที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผดิที่ 
ปรากฏชัดแจงตามที ่ก.พ.อ. กําหนด จะไมต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
 กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตน 
วาการกลาวหานัน้มหีลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 
 หลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพจิารณา และผูมอํีานาจในการสั่ง 
ต้ังคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชาตามมาตรานี ้ใหหมายถงึ 
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 มาตรา ๕๐  ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ 
ดําเนนิการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถกูสอบสวนไมได เวนแตผูบังคบับัญชาจะสัง่พักราชการ หรือส่ังให 
ออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน  
 หลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
และผลแหงการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๑  เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถกูสอบสวนกระทาํผิดวนิัยใหผูบังคับบัญชา 
ตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแกกรณี ตามทีก่ําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๒  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจเชนเดียวกับพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาเพียงเทาทีเ่กี่ยวกับ 
อํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ  
หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่สอบสวน ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลกัฐานที่เกีย่วของ  
สงผูแทนหรือบุคคลในสังกดัมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
 (๒) เรียกผูถกูกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน 
เกี่ยวกับเร่ืองทีส่อบสวน 
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           มาตรา ๕๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึง่พนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย
อาจถูกดาํเนนิการทางวินยัเพราะมกีารกระทําผิดวินยัอยางรายแรงกอนพนจากราชการได แตตองดําเนินการ
ทางวนิัยภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจากราชการ ทั้งนี ้ตามทีก่ําหนดในขอบังคับทีอ่อกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดเคยถูกกลาวหา หรือกระทําความผิด 
วินัยกอนวันโอนมาบรรจ ุหากการกระทํานัน้เปนความผดิวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี ้ใหผูบังคับ 
บัญชาของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูนัน้ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี ้
ตามทีก่ําหนดในขอบังคับทีอ่อกตามมาตรา ๑๗ 
 

หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 
   

 
 มาตรา ๕๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
 (๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
 (๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
 (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
 มาตรา ๕๖  วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยัง้การลาออก ใหเปนไป 
ตามทีก่ําหนดในขอบังคบัทีอ่อกตามมาตรา ๑๗  
 ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี มิไดอนุญาต 
ใหลาออก และมิไดยับยั้งการลาออกภายในเวลาทีก่ําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหการลาออก 
มีผลต้ังแตวันขอลาออก 
 การยับยัง้การลาออกจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชสิทธิทางการเมืองหรือกอใหเกดิ 
ความเสยีหายแกผูลาออกเกนิกวาเหตุมิได 
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 มาตรา ๕๗  ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดังตอไปนี ้ใหผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพือ่รับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทน 
 (๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏบัิติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 
 (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 บกพรองในหนาที่ราชการ  
หรือประพฤตตินไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
 (๖) มีการเลกิหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
ปฏิบัติหนาทีห่รือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจาํเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 (๗) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ 
ของทางราชการได 
 (๘) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๙) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย 
อยางรายแรงได แตสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติวาถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
 การสั่งใหออกจากราชการตาม (๔) ใหดําเนินการสอบสวนโดยใหนาํมาตรา ๔๙ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 การสั่งใหออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
ที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตาม 
มาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๘  เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย 
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ ส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการ 
 
 มาตรา ๕๙  การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง 
เทียบเทาระดับ ๑๐ ข้ึนไป และตําแหนงศาสตราจารย ใหนาํความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ใหพนจากตาํแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตาํแหนงเพราะความตาย 
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 มาตรา ๖๐  เมื่อผูบังคบับัญชาไดดําเนนิการทางวินยัหรือส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีทีส่ภาสถาบนั 
อุดมศึกษาพิจารณาเหน็วาผูบังคับบัญชาซึง่สัง่ลงโทษมิไดดําเนนิการทางวนิัยหรือมิไดส่ังใหออกจากราชการ 
โดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนนิการ และสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสม 
ตอไปก็ได 

 

หมวด ๘ 
การอุทธรณและการรองทุกข 

   

 
 มาตรา ๖๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงนิเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในสามสิบวนันับแตวันไดรับแจงคําสั่ง 
 
 มาตรา ๖๒  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือ 
ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก มีสิทธอุิทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวนันบัแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 ให ก.พ.อ. พจิารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับของ ก.พ.อ. 
ซึ่งตองไมเกนิเกาสิบวนั 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวนิิจฉัยอทุธรณ หรือในกรณีที ่ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมีสิทธฟิองคดีตอศาลปกครองไดตามหลกัเกณฑที่กําหนด 
ในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 มาตรา ๖๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทาํหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษ 
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมสิีทธิรองทุกขตอสภาสถาบนัอุดมศึกษา ภายใน 
สามสิบวนันับแตวันไดรับแจงถึงการกระทาํหรือไดรับคําสั่ง 
 
 มาตรา ๖๔  ใหผูมีอํานาจสัง่ลงโทษดาํเนนิการแกไขคําสั่งลงโทษ ใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว 
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 มาตรา ๖๕  การอุทธรณ และการพจิารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ การรองทกุขตามมาตรา 
๖๓ และการแกไขคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กาํหนดในขอบังคบัที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในการพิจารณาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข ใหสภาสถาบนัอุดมศึกษาดําเนนิการใหแลวเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึง่ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนําความในมาตรา ๖๒ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 มาตรา ๖๖  ใหดําเนินการใหมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ในระหวางที่ยังไมมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให ก.ม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ ทําหนาที ่ก.พ.อ. ไปพลางกอน 
 ในกรณีที่มกีฎหมายใดระบุถงึขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือนในมหาวทิยาลยั ใหถือวากฎหมายดังกลาวหมายถงึขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี 
 
 มาตรา ๖๗  ในระหวางทีย่ังมีมหาวทิยาลยัไมนอยกวาหาแหง ใหกรรมการตามมาตรา ๑๑ 
(๔) ประกอบดวย 
 (๑) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวันคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๒) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลยัคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๓) กรรมการซึ่งอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
และอธิการบดสีถาบันเทคโนโลยีปทมุวนัคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๔) กรรมการซึ่งอธิการบดมีหาวิทยาลยัคดัเลือกกันเองสองคน 
 (๕) กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
และสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนัคัดเลือกกนัเองสองคน 
 (๖) กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัคัดเลือกกันเองสองคน 
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 การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทมุวนั คัดเลือกผูแทนสถาบันละหนึง่คน และใหผูแทนซึง่ไดรับคัดเลือก
ประชุมและเลอืกกันเองใหเหลือสองคน เปนกรรมการ 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ใหนาํวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มหาวทิยาลยัตามวรรคหนึง่หมายความวา มหาวทิยาลัยและสถาบนัที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทีย่ังเปนสวนราชการอยูในวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับและในวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เปน
สวนราชการสงักัดทบวงมหาวทิยาลยั 

 

 มาตรา ๖๘  ในกรณีที่มหาวทิยาลยัตามมาตรา ๖๗ มีนอยกวาหาแหง ใหกรรมการ 
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พนจากตําแหนงในสิ้นปที่มีมหาวิทยาลัยนอยกวาหาแหง และให
กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
 
 มาตรา ๖๙  ในวาระเริ่มแรกจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ 
 
 มาตรา ๗๐  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗  อยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนัน้เปนขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มกีฎหมายกอนหรอืหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บัญญัติให
มหาวิทยาลยัตามมาตรา ๖๗ วรรคสี่ไมเปนสวนราชการ แตกฎหมายดังกลาวกําหนดใหยังมีขาราชการ 
อยูในมหาวิทยาลัยดังกลาว เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหถือวาขาราชการในมหาวิทยาลัย 
ดังกลาวเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๗๒  ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนาํมาตรา ๑๙ 
มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่มีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป  
เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพือ่ทําหนาที่สอนหรือวจิัยตอไปไดจนถึง 
ส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. 
กําหนด 
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 ใหนาํความในวรรคหนึง่มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการคร ูในมหาวทิยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ไดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการตั้งแตวันที ่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี ้จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวนันับแตวันที่หลกัเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนดตามวรรคหนึง่มีผลใชบังคับ 

 สําหรับขาราชการตามวรรคหนึง่และวรรคสองทีพ่นจากราชการเพราะเกษียณอาย ุและไดรับ 
คําสั่งใหรับราชการตอไป ถากอนออกจากราชการเปนผูที่อยูในบงัคบัของพระราชบัญญัติกองทนุบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหผูนั้นมีสภาพเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตอไป  
และในการออกจากราชการนั้น ถาเปนผูรับบํานาญใหงดรับบํานาญตัง้แตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป 
รวมทัง้ใหคืนเงินสะสม เงินสมทบ เงนิประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนของเงนิดังกลาวที่ไดรับไปแก 
กองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป แตถาเปน 
ผูรับบําเหน็จ ใหคืนเงินบาํเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนที่ไดรับจากเงินดังกลาวแกทางราชการ 
และกองทนุบาํเหน็จบํานาญขาราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป 
 สําหรับขาราชการตามวรรคหนึง่และวรรคสองซึ่งไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป ถากอนออก
จากราชการเปนผูที่อยูในบงัคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหผูนั้นอยูใน
บังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตอไป และในการออกจากราชการนั้น  
ถาเปนผูรับบํานาญ ใหงดรับบํานาญตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป แตถาเปนผูรับบําเหน็จ ใหคืน
บําเหน็จแกทางราชการภายในเกาสบิวนันบัแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป 
 ขาราชการตามวรรคหนึง่และวรรคสองซึ่งไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป ใหมีสิทธิไดนับเวลา 
ราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการตอไป เพือ่ประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จ 
บํานาญขาราชการ 
 
 มาตรา ๗๓  ผูใดเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หรือขาราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงาน 
อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้และมีตําแหนงตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. 
กําหนด 
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 มาตรา ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบยีบ ขอบังคับ การกาํหนด 

กรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม 

พระราชบัญญติัระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๖๗ อยูในวนั 
กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาตามมาตรา ๗๐  
โดยอนโุลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกบัพระราชบญัญัตินี ้จนกวาจะไดมกีารออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้
 บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบยีบ ขอบังคบั การกาํหนดกรอบอัตรากาํลัง การจัดทาํมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งไดออกโดยอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการครู 
และขาราชการพลเรือนสามญัซึ่งเดิมปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และ 

สถาบันเทคโนโลยีปทมุวนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ 
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางกอน
เทาที่ไมขัดหรอืแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้
 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 เปนอํานาจหนาที่ของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และใหอํานาจหนาที่ในการสัง่บรรจุและแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการคร ูกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของอธิการบด ี
 
 มาตรา ๗๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดมีกรณีกระทําผิดวนิัย หรือกรณีที ่
สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีอํานาจสั่งลงโทษผูนัน้หรอืส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการครู กฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับ 
อยูในขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดําเนนิการเพือ่ลงโทษหรือใหออกจากราชการ  
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแต 
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 (๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว 
กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวา 
จะเสร็จ 
 (๒) ในกรณทีีไ่ดมีการสอบสวนหรือพจิารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนัน้ 
เสร็จไปแลวกอนวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพจิารณานัน้ แลวแตกรณี  
เปนอนัใชได 
 
 มาตรา ๗๖  ผูใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือ
พระราชบัญญติัระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตาม
พระราชบัญญติันี้ เวนแต ในกรณีที่มีการยืน่อุทธรณ หรือรองทุกขไวแลวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหมีการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคบัที่ใชอยูในขณะที่มีการยืน่
อุทธรณหรือรองทุกข 
 
 มาตรา ๗๗  การใดอยูในระหวางดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทีเ่กี่ยวกบั 
ขาราชการคร ูขาราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลยัราชภัฏ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย 
การดําเนินการตอไปสําหรับการนัน้ใหเปนไปตามที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชนิวตัร 
          นายกรฐัมนตร ี         
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