
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
พระราชบญัญติั 

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗   

    
 

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัที�  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗   

เป็นปีที�  ๕๙  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกลา้ฯ  
ใหป้ระกาศวา่   
 
 โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั 
 พระราชบญัญติันี= มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ�งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยั
อาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ=นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ
รัฐสภา  ดงัต่อไปนี=    
 
 มาตรา ๑  พระราชบญัญติันี= เรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบญัญติันี= ใหใ้ชบ้งัคบัตั=งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
 
 มาตรา ๓  ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติันี=  
                   “ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซึ�งไดรั้บบรรจุและแต่งตั=งใหรั้บ
ราชการตามพระราชบญัญติันี=  โดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา 
 
 
 



เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
 “สภาสถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยั หรือสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
แลว้แต่กรณี ทั=งนี=  ตามพระราชบญัญติัจดัตั=งมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษานั=น 
 “สถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
ที�จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญา แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที�มิใช่ส่วนราชการ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี=  
 
 มาตรา ๕  พระราชบญัญติันี= มิใหใ้ชบ้งัคบักบัสถาบนัอุดมศึกษาที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัการศึกษา
เกี�ยวกบัการอาชีวศึกษาและการอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติันี=  และมีอาํนาจ
ออกกฎกระทรวงเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี=  
 กฎกระทรวงนั=น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
บททั�วไป 

   
 
 มาตรา ๗  ผูที้�จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั 
ทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี=  
 (ก)  คุณสมบติัทั�วไป 
  (๑) มีสญัชาติไทย 
  (๒) มีอายไุม่ตํ�ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (๓) เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น 
ประมุข 
 
 (ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 
  (๑) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง 
  (๒) เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที�กาํหนดในกฎ ก.พ.อ. 
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  (๓) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั�งพกัราชการ หรือถูกสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
ตามพระราชบญัญติันี=  หรือกฎหมายอื�น 
  (๔) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที�ในพรรคการเมือง 
  (๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (๗) เคยถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิด 
ที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน 
หรือหน่วยงานอื�นของรัฐ 
  (๙) เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาํผิดวนิยัตามพระราชบญัญติันี=
หรือกฎหมายอื�น 
     (๑๐) เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 
 มาตรา ๘  อตัราเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
             ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาอาจไดรั้บเงินเพิ�มสาํหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษหรือเงิน
เพิ�มพิเศษสาํหรับผูที้�มีคุณวฒิุหรือความสามารถเป็นพิเศษก็ได ้ ทั=งนี=   ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. 
กาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาอาจไดรั้บเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวตามภาวะ 
เศรษฐกิจได ้ทั=งนี=  ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที�กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา ๙  วนัเวลาทาํงาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจาํปี และ 
การลาหยดุราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ใหเ้ป็นไปตามที�คณะรัฐมนตรีกาํหนด  
แต่สภาสถาบนัอุดมศึกษาจะกาํหนดใหมี้วนัหยดุพิเศษเฉพาะกรณีเพิ�มขึ=นตามความจาํเป็นเพื�อประโยชน์ 
ของสถาบนัอุดมศึกษาก็ได ้
 สภาสถาบนัอุดมศึกษามีอาํนาจกาํหนดขอ้บงัคบัในการอนุญาตใหข้า้ราชการพลเรือน  
ในสถาบนัอุดมศึกษาซึ�งดาํรงตาํแหน่งวชิาการลาหยดุราชการเพื�อไปเพิ�มพนูความรู้ทางวชิาการหรือ  
ตามโครงการแลกเปลี�ยนคณาจารยร์ะหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั=งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือวา่ 
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เป็นการปฏิบติัหนา้ที�ราชการและไดรั้บเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง และเงินอื�นในระหวา่งลาได ้ทั=งนี=  
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 มาตรา ๑๐  สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ที�ดาํเนินการใหมี้การประเมินและพฒันาขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อความเป็นเลิศทางวชิาการและวิชาชีพ  
ทั=งนี=  ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 
 มาตรา ๑๑  ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาคณะหนึ�ง เรียกโดยยอ่วา่ 
“ก.พ.อ.” ประกอบดว้ย 
 (๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
 (๒) ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง 
 (๓) กรรมการซึ�งจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั=งจากผูท้รงคุณวฒิุไม่นอ้ยกวา่แปดคน 
แต่ไม่เกินสิบคน 
 (๔) กรรมการซึ�งแต่งตั=งจากนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษา 
สองคน และผูแ้ทนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสองคน เป็นกรรมการ 
 (๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (๓) ตอ้งดาํรงหรือเคยดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์หรือไม่ตํ�ากวา่ 
อธิบดี หรือเป็นผูบ้ริหารจากภาคเอกชนที�ประสบความสาํเร็จในการบริหารงานเป็นที�ประจกัษแ์ละไม่นอ้ยกวา่ 
กึ�งหนึ�งตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และความเชี�ยวชาญดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นกฎหมายหรือดา้นการบริหาร 
จดัการภาครัฐ 
 ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื�อผูท้รงคุณวฒิุตาม (๓) ใหรั้ฐมนตรี 
ดาํเนินการเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั=ง 
 การไดม้าซึ�งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. 
กาํหนด ทั=งนี=  กรรมการซึ�งแต่งตั=งจากนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษาตาม (๔) 
จะตอ้งไม่มาจากสถาบนัอุดมศึกษาเดียวกนั 
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 มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี 
ถา้ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนกาํหนด ใหด้าํเนินการใหไ้ดม้าซึ�งกรรมการใหม่แทนภายในกาํหนดหกสิบวนั  
นบัแต่วนัที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนั จะไม่ดาํเนินการใหไ้ดม้า 
ซึ�งกรรมการแทนก็ได ้กรณีที�มีการดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ�งกรรมการแทนตาํแหน่งที�วา่ง ใหก้รรมการผูน้ั=นอยูใ่น
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาที�เหลืออยูข่องผูซึ้� งตนแทน 
 กรรมการตามวรรคหนึ�งซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บโปรดเกลา้ฯ แต่งตั=ง หรือแต่งตั=ง
ใหม่อีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
 ในกรณีที�กรรมการตามวรรคหนึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการใหไ้ดม้า 
ซึ�งกรรมการใหม่ ใหก้รรมการนั=นปฏิบติัหนา้ที�ต่อไปจนกวา่กรรมการใหม่จะเขา้รับหนา้ที� 
 
 มาตรา ๑๓  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตาม 
มาตรา ๑๑ (๓) พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก  
 (๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก 
 กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึ�งแลว้ ใหพ้น้จาก
ตาํแหน่งเมื�อพน้จากตาํแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษา อธิการบดี หรือขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา แลว้แต่กรณี 
 
 มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี=  
 (๑) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี�ยวกบันโยบายการบริหารงานบุคคล 
ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
 (๒) ประสานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อดาํเนินการใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ไดรั้บค่าตอบแทน สวสัดิการ และประโยชนเ์กื=อกลูอื�น ใหอ้ยูใ่นสภาพที�เหมาะสม 
 (๓) กาํหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วนิยัและการรักษาวนิยั การดาํเนินการทางวนิยั 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์และการพิจารณาตาํแหน่งวชิาการ เพื�อใหส้ถาบนั 
อุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว 
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 (๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติันี=  
 (๕) กาํหนดกรอบอตัรากาํลงั และอตัราส่วนสูงสุดของวงเงินที�จะพึงใชเ้พื�อการบริหารงาน
บุคคลของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละสถาบนั 
 (๖) กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ในการนี= ใหมี้อาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากสถาบนัอุดมศึกษา ใหผู้แ้ทนของสถาบนั 
อุดมศึกษา ขา้ราชการหรือบุคคลใดมาชี=แจงขอ้เท็จจริง 
 (๗) กาํหนดอตัราค่าตอบแทนใหก้บันายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบนั 
อุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 (๘) พิจารณารับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือคุณวฒิุอยา่งอื�น 
เพื�อประโยชนใ์นการบรรจุและแต่งตั=งเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดอตัราเงินเดือน  
ค่าตอบแทนที�ควรไดรั้บ และระดบัตาํแหน่งที�ควรแต่งตั=ง 
 (๙) กาํหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที�พึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา 
                (๑๐) ปฏิบติัการอื�นตามพระราชบญัญติันี=  ตามกฎหมายอื�น หรือตามที�คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการทั=งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
 ถา้ประธานไม่อยูใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหที้�ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ�ง 
ทาํหนา้ที�ประธาน 
 กรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะร่วมประชุมเพื�อพิจารณาหรือลงมติในเรื�องนั=นไม่ได ้
 การวนิิจฉยัชี=ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหมี้เสียงหนึ�งในการ 
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ=นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี=ขาด 
 
 มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. มีอาํนาจตั=งคณะอนุกรรมการ เพื�อทาํการใดแทนได ้
 การแต่งตั=งและการพน้จากตาํแหน่งของอนุกรรมการ รวมทั=งการประชุมของคณะอนุกรรมการ  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
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 มาตรา ๑๗  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารงานบุคคล วนิยัและการรักษาวนิยั การดาํเนินการ 
ทางวนิยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์และการพิจารณาตาํแหน่งวชิาการ ใหเ้ป็นไป 
ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
 เพื�อประโยชนใ์นการบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ในการวางหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ�งจะไม่กาํหนดภาระหนา้ที�ของตาํแหน่งแต่ละตาํแหน่ง โดยกาํหนดภาระหนา้ที�ของ
หน่วยงานแทนก็ได ้
 ขอ้บงัคบัตามวรรคหนึ�งตอ้งไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบัที�บญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติันี=  
หรือหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 
 

หมวด ๓ 
การกาํหนดตาํแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั=ง 

   
 
           มาตรา ๑๘  ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มีดงันี=   
 (ก)  ตาํแหน่งวชิาการ ซึ�งทาํหนา้ที�สอนและวจิยั หรือทาํหนา้ที�วจิยัโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง 
ดงัต่อไปนี=  
   (๑) ศาสตราจารย ์ 
  (๒) รองศาสตราจารย ์
  (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  (๔) อาจารย ์หรือตาํแหน่งอื�นตามที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 (ข) ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
  (๑) อธิการบดี 
  (๒) รองอธิการบดี 
  (๓) คณบดี 
  (๔) หวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๕) ผูช่้วยอธิการบดี 
  (๖) รองคณบดีหรือรองหวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๗) ผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ตามที� ก.พ.อ. กาํหนด 
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  (๘) ตาํแหน่งอื�นตามที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 (ค) ตาํแหน่งประเภททั�วไป วชิาชีพเฉพาะ หรือเชี�ยวชาญเฉพาะตามที� ก.พ.อ. กาํหนด  
 ในกรณีที�สถาบนัอุดมศึกษาใดมีวทิยาเขตนอกที�ตั=งของสถาบนัอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี 
เป็นผูดู้แลรับผิดชอบวทิยาเขต จะกาํหนดใหมี้ตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีสาํหรับวทิยาเขตนั=นดว้ยก็ได ้
 การแต่งตั=งใหผู้ท้าํหนา้ที�วจิยัโดยเฉพาะ ใหด้าํรงตาํแหน่งตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
              มาตรา ๑๙  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึ�งมีตาํแหน่งวชิาการระดบัศาสตราจารย์
หรือระดบัรองศาสตราจารยซึ์�งสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เมื�ออายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ=น
ปีงบประมาณ อาจใหรั้บราชการเพื�อทาํหนา้ที�สอนหรือวจิยัต่อไปได ้จนถึงสิ=นปีงบประมาณที�ผูน้ั=นมีอายคุรบหก
สิบหา้ปีบริบูรณ์ 
 การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. 
กาํหนด 
 
 มาตรา ๒๐  ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดกรอบของตาํแหน่ง อนัดบัเงินเดือนของตาํแหน่ง 
และจาํนวนของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาที�พึงมีในสถาบนัอุดมศึกษานั=น รวมทั=งภาระหนา้ที� 
ความรับผิดชอบของตาํแหน่ง และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 
 การกาํหนดตามวรรคหนึ�งใหก้าํหนดคราวละสี�ปี โดยตอ้งคาํนึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความไม่ซํ= าซอ้น ความประหยดั และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 มาตรา ๒๑  ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหน่งใดบงัคบับญัชา 
ขา้ราชการในส่วนราชการใด ในฐานะใด ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ขอ้บงัคบั 
ดงักล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดขั=นตอนโดยไม่จาํเป็น 

 
 มาตรา ๒๒  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ใหบ้รรจุและแตง่ตั=งโดยวธีิการใดวธีิการหนึ�ง ดงัต่อไปนี=   
 (๑) สอบแข่งขนั 
 (๒) คดัเลือก 
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 โดยปกติใหด้าํเนินการโดยวธีิสอบแข่งขนั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุพิเศษเพื�อประโยชนข์อง
สถาบนัอุดมศึกษา จะใชว้ธีิคดัเลือกก็ได ้
 หลกัสูตร วธีิการสอบแข่งขนั เกณฑก์ารตดัสิน การขึ=นบญัชี และการยกเลิกบญัชี ใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
 หลกัเกณฑ ์และวธีิการคดัเลือก ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
โดยคาํนึงถึงความเที�ยงธรรม โอกาสที�บุคคลทั�วไปจะเขา้รับการคดัเลือก และประโยชน์สูงสุดที�สถาบนั 
อุดมศึกษาจะไดรั้บ 
 การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาโดยวธีิการ 
สอบแข่งขนั หรือวธีิการคดัเลือก ใหบ้รรจุและแตง่ตั=งจากผูส้อบแขง่ขนัไดต้ามลาํดบัที�ในบญัชีหรือจาก 
ผูไ้ดรั้บคดัเลือก แลว้แต่กรณี 
 ขอ้บงัคบัตามวรรคสามและวรรคสี� ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขที� 
ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 มาตรา ๒๓  ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในตาํแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไป หรือไดรั้บการยกเวน้ 
ในกรณีที�ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๗ และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั=นตามที�สภาสถาบนั 
อุดมศึกษากาํหนดตามมาตรา ๒๐ 
 สาํหรับผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมี้สิทธิสมคัรสอบแข่งขนัไดแ้ต่จะบรรจุ 
และแต่งตั=งเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในตาํแหน่งที�สอบแข่งขนัไดต้่อเมื�อพน้จากตาํแหน่ง 
ขา้ราชการการเมืองแลว้ 
 
 มาตรา ๒๔  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๕ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไดรั้บบรรจุ
และแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งใด ใหไ้ดรั้บเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง ตามที�กาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งนั=น 
 การรับเงินเดือนหรือเงินประจาํตาํแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที�  
ก.พ.อ. กาํหนด 

 
 มาตรา ๒๕  ในกรณีที�มีเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งยิ�งเพื�อประโยชน์แก่การสอนหรือวจิยั  
ก.พ.อ. จะวางหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัใหส้ถาบนัอุดมศึกษาบรรจุและแต่งตั=งบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ 
และความชาํนาญงานสูงเขา้รับราชการในตาํแหน่งวชิาการ โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่เงินเดือนที�กาํหนด 
ไวส้าํหรับตาํแหน่งนั=นก็ได ้
 
 
 
 
 



 

- ๑๐ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
 มาตรา ๒๖  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไปดาํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 
ในตาํแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ไดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง เวน้แต่ผูด้าํรง
ตาํแหน่งอธิการบดี เมื�อไดรั้บเงินเดือนถึงขั=นสูงสุดของตาํแหน่งรองศาสตราจารยขึ์=นไปในขณะที�ดาํรงตาํแหน่ง 
ดงักล่าว ใหไ้ดรั้บเงินเดือนจนถึงขั=นสูงสุดของตาํแหน่งศาสตราจารยไ์ด ้
 ใหผู้ช่้วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
 เมื�อผูบ้ริหารตามวรรคหนึ�งและวรรคสองพน้จากตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารแลว้ ใหผู้น้ั=น 
กลบัไปปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งเดิมและใหรั้บเงินเดือนตามตาํแหน่งนั=นในขั=นที�ไดรั้บอยูใ่นขณะที�พน้ตาํแหน่ง
ประเภทผูบ้ริหาร 
 การไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารตามมาตรานี=  ไม่ตดัสิทธิขา้ราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาซึ�งดาํรงตาํแหน่งวชิาการในการไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งประเภทวชิาการตามตาํแหน่ง 
วชิาการที�ตนครองอยู ่
 
 มาตรา ๒๗  ในกรณีที�มีการแต่งตั=งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารตามมาตรา ๒๖  
วรรคหนึ�งจากบุคคลที�มิไดเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง 
และเงินเพิ�มพิเศษของผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
 รองอธิการบดีที�จะไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งจากงบประมาณแผน่ดินจะมีไดไ้ม่เกินหา้อตัรา 
และในกรณีที�สถาบนัอุดมศึกษาใดมีวทิยาเขต ใหมี้รองอธิการบดีดงักล่าวเพิ�มไดว้ทิยาเขตละหนึ�งอตัรา 
 ผูช่้วยอธิการบดีที�จะไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งจากงบประมาณแผน่ดิน จะมีไดไ้ม่เกินสามอตัรา 
 รองคณบดีที�จะไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งจากงบประมาณแผน่ดิน จะมีไดไ้ม่เกินสามอตัรา 
 
 มาตรา ๒๘  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
และการแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่ง ใหอ้ธิการบดีเป็นผูส้ั�งบรรจุและแต่งตั=ง เวน้แต่การแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่ง 
ระดบั ๑๐ และตาํแหน่งศาสตราจารย ์ใหรั้ฐมนตรีนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพื�อนาํความกราบบงัคมทูล 
เพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั=ง  
 การแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไข 
ที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
 มาตรา ๒๙  ผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
และแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งใดตามมาตรา ๒๒ ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการในตาํแหน่งนั=น ตามขอ้บงัคบั 
ที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
 ผูอ้ยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการซึ�งถูกสั�งใหอ้อกจากราชการ เพราะมีความประพฤติ 
ไม่ดี หรือไม่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที�จะปฏิบติัหนา้ที�ราชการในตาํแหน่งที�ไดรั้บแต่งตั=ง ใหถื้อ 
เสมือนหนึ�งวา่ไม่เคยเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา แต่ทั=งนี= ไม่กระทบถึงการปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 
การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื�นใดที�ไดรั้บจากทางราชการ ในระหวา่งที�ผูน้ั=นทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 
 
 มาตรา ๓๐  ผูไ้ดรั้บแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหน่งใด 
ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั=นตามมาตรา ๒๐ 
 ในกรณีที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดใหป้ริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพใดเป็น 
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ใหห้มายถึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรที� ก.พ.อ. รับรองตาม 
มาตรา ๑๔ (๘) 
 
 มาตรา ๓๑  การเลื�อนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาขึ=นแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่ง 
ในระดบัสูงขึ=น ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ซึ�งตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ 
วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
              มาตรา ๓๒  การโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสามารถกระทาํได ้ในกรณี
ดงัต่อไปนี=  
 (๑) การโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในต่างสถาบนัอุดมศึกษา อาจกระทาํไดเ้มื�อผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๒๘  
ทั=งสองฝ่ายยนิยอมในการโอนและเจา้ตวัสมคัรใจ 
                (๒) การโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแต่งตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภท
ผูบ้ริหารในต่างสถาบนัอุดมศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 (๓) การรับโอนขา้ราชการที�มิใช่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและมิใช่ขา้ราชการ 
การเมือง และการรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถิ�นมาเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ซึ�งตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
 มาตรา ๓๓  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไดรั้บแตง่ตั=งใหด้าํรงตาํแหน่งใด 
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว้ หากภายหลงัปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ 
ตาํแหน่งนั=น ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๒๘ แต่งตั=งผูน้ั=นไปดาํรงตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งในระดบัเดียวกนั 
ที�ตอ้งใชคุ้ณสมบติัเฉพาะที�ผูน้ั=นมีอยู ่ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 มาตรา ๓๔  ผูซึ้� งเคยเป็นขา้ราชการอาจขอกลบัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนใน 
สถาบนัอุดมศึกษาไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี=  
 (๑) ออกจากราชการเมื�อถูกสั�งใหไ้ปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
เมื�อผูน้ั=นพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย 
 (๒) ออกจากราชการโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีเพื�อไปปฏิบติังานใด ๆ ซึ�งใหน้บัเวลา 
ระหวา่งนั=นสาํหรับการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเตม็เวลาราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ 
ขา้ราชการ 
 (๓) ลาออกจากราชการไปดว้ยเหตุใด ๆ อนัมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหวา่งทดลอง 
ปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 
 การกลบัเขา้รับราชการ การนบัวนัรับราชการ และเงินเดือนที�จะไดรั้บของผูข้อกลบัเขา้รับ 
ราชการตามวรรคหนึ�งแต่ละกรณี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 

 
หมวด ๔ 

การเลื�อนขั=นเงินเดือน 
   

 
 มาตรา ๓๕  การเลื�อนขั=นเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ใหผู้บ้งัคบับญัชา
พิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตาํแหน่งและผลงานที�ไดป้ฏิบติัมา การรักษาวนิยัและ 
จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ 
ในการปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดซึ�งตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด  
 การเลื�อนขั=นเงินเดือนตามวรรคหนึ�งใหอ้ธิการบดีมีคาํสั�งเลื�อนขั=นเงินเดือนตามขอ้เสนอแนะ 
ของผูบ้งัคบับญัชา เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเสนอแนะไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขตามวรรคหนึ�ง 
อธิการบดีจะสั�งการใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขดงักล่าวก็ได ้
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๓๖  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดถึงแก่ความตายเนื�องจากการปฏิบติั 
หนา้ที�ราชการ สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื�อนขั=นเงินเดือนใหผู้น้ั=นเป็นกรณีพิเศษ เพื�อประโยชน์ 
ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญได ้ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลงั 
 

หมวด ๕ 
วนิยัและการรักษาวนิยั 

   
 
 มาตรา ๓๗  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งรักษาวนิยัและจรรยาบรรณ 
ตามที�บญัญติัไวใ้นหมวดนี=โดยเคร่งครัด 
 
 มาตรา ๓๘  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิP ใจ 

 
 มาตรา ๓๙  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ราชการดว้ยความ 
ซื�อสตัยสุ์จริต เที�ยงธรรม ขยนัหมั�นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
 หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมใหผู้อื้�นอาศยัอาํนาจหนา้ที�ราชการของตนไม่วา่จะโดยทางตรง 
หรือทางออ้มหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอื้�น 
 การปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ราชการโดยมิชอบ เพื�อใหต้นเองหรือผูอื้�นไดรั้บ 
ประโยชน์ที�มิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ที�ราชการ และเป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
 การปฏิบติัหนา้ที�ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษา
ประโยชนข์องทางราชการ อนัเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๐  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา  
การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซึ�งควรตอ้งแจง้ ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 
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 การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผิด 
วนิยัอยา่งร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๑  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งประพฤติเป็นแบบอยา่งที�ดี  
มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมไทย อุทิศเวลาใหก้บัทางราชการอยา่ง
เตม็ที� รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเกื=อกลูในการปฏิบติัหนา้ที�ราชการระหวา่งผูร่้วมปฏิบติัราชการ 
ดว้ยกนั 
 การกลั�นแกลง้ การดูหมิ�น เหยยีดหยาม กดขี� ข่มเหง ผูร่้วมปฏิบติัราชการ นกัเรียน นิสิต 
นกัศึกษา หรือประชาชนอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๒  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งไม่กระทาํการ หรือยอมใหผู้อื้�น 
กระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํใหเ้สื�อมเสียความเที�ยงธรรมหรือเสื�อมเสียเกียรติศกัดิP ของตาํแหน่งหนา้ที� 
ราชการของตน การกระทาํดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการกระทาํผดิวนิยั 

 
 มาตรา ๔๓  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ  
หรือดาํรงตาํแหน่งอื�นที�มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั=น ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั เวน้แต่เป็นการปฏิบติัราชการ 
หรือไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดี 
 
 มาตรา ๔๔  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งรักษาชื�อเสียงของตนและรักษา 
เกียรติศกัดิP ของตาํแหน่งหนา้ที�ราชการของตนมิใหเ้สื�อมเสีย โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัไดชื้�อวา่เป็น 
ผูป้ระพฤติชั�ว 
 การกระทาํความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต ่
เป็นโทษสาํหรับความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาํการอื�นใดอนัไดชื้�อวา่ 
เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๕  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณตามที� 
สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
 ในการกาํหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ�ง ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ 
ขอ้เสนอแนะของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 
 จรรยาบรรณที�กาํหนดขึ=น จะกาํหนดวา่การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื�องใดเป็นความผิดวนิยั 
หรือเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงดว้ยก็ได ้
 
 
 
 



- ๑๕ - 
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 มาตรา ๔๖  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดประพฤติผิดจรรยาบรรณที�เป็น 
ความผิดวนิยัหรือผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหด้าํเนินการทางวนิยัตามพระราชบญัญติันี=  ถา้การประพฤติผิด 
จรรยาบรรณนั=นไม่เป็นความผิดวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการตกัเตือน สั�งใหด้าํเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลา
ที�กาํหนด หรือทาํทณัฑบ์น  
 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํตกัเตือน ดาํเนินการใหถู้กตอ้ง  
หรือฝ่าฝืนทณัฑบ์น ใหถื้อวา่เป็นการกระทาํผิดวนิยั 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการตกัเตือน การมีคาํสั�ง หรือการทาํทณัฑบ์นตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้บงัคบัที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
 
 มาตรา ๔๗  ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดเมื�อปรากฏวา่มีมูลที�ควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการพลเรือนใน 
สถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดกระทาํผิดวนิยัละเลยไม่ดาํเนินการทางวนิยัตามหมวด ๖ ใหถื้อวา่ผูน้ั=นกระทาํผิดวนิยั 
 ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกลั�นแกลง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการกล่าวหาหรือดาํเนินการทางวนิยั ใหถื้อวา่ 
ผูบ้งัคบับญัชาผูน้ั=นกระทาํผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๘  โทษทางวนิยัมี ๕ สถาน คือ 
 (๑) ภาคทณัฑ ์
 (๒) ตดัเงินเดือน 
 (๓) ลดขั=นเงินเดือน 
 (๔) ปลดออก 
 (๕) ไล่ออก 
 ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี=  ใหมี้สิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเสมือนผูน้ั=นลาออก 
จากราชการ 

 
หมวด ๖ 

การดาํเนินการทางวนิยั 
   

 
  มาตรา ๔๙  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดถูกกล่าวหาโดยมีหลกัฐานตาม 
สมควรวา่ไดก้ระทาํผิดวนิยั หรือความปรากฏต่อผูบ้งัคบับญัชาวา่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ด
กระทาํผิดวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาตั=งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลนั และตอ้งสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จโดย 
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ไม่ชกัชา้ เวน้แต่เป็นกรณีการกระทาํผิดวนิยัที�มิใช่ความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที� 
ปรากฏชดัแจง้ตามที� ก.พ.อ. กาํหนด จะไม่ตั=งคณะกรรมการสอบสวนก็ได ้
 ก่อนตั=งคณะกรรมการสอบสวน ผูบ้งัคบับญัชาจะมอบหมายใหบุ้คคลใดสืบสวนเบื=องตน้ 
วา่การกล่าวหานั=นมีหลกัฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได ้
 หลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการสอบสวนพิจารณา และผูมี้อาํนาจในการสั�ง 
ตั=งคณะกรรมการสอบสวน ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวนิยั คาํวา่ผูบ้งัคบับญัชาตามมาตรานี=  ใหห้มายถึง 
ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 มาตรา ๕๐  ในระหวา่งการสอบสวน จะนาํเหตแุห่งการถูกสอบสวนมาเป็นขอ้อา้งในการ 
ดาํเนินการใดใหก้ระทบต่อสิทธิของผูถู้กสอบสวนไม่ได ้เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาจะสั�งพกัราชการ หรือสั�งให ้
ออกจากราชการไวก่้อนตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน  
 หลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขการสั�งพกัราชการหรือการสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  
และผลแห่งการสั�งพกัราชการหรือสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบั 
ที�ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๑  เมื�อผลการสอบสวนปรากฏวา่ผูถู้กสอบสวนกระทาํผดิวนิยัใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแก่กรณี ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๒  ใหก้รรมการสอบสวนเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี้อาํนาจ
เช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที�เกี�ยวกบั 
อาํนาจและหนา้ที�ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมี้อาํนาจดงัต่อไปนี=ดว้ย คือ 
 (๑) เรียกใหก้ระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอื�นของรัฐ  
หรือนิติบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�สอบสวน ชี=แจงขอ้เท็จจริง ส่งเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง  
ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสงักดัมาชี=แจงหรือใหถ้อ้ยคาํเกี�ยวกบัเรื�องที�สอบสวน 
 (๒) เรียกผูถู้กกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี=แจงหรือใหถ้อ้ยคาํ หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐาน 
เกี�ยวกบัเรื�องที�สอบสวน 
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           มาตรา ๕๓  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึ�งพน้จากราชการอนัมิใช่เพราะเหตตุาย
อาจถูกดาํเนินการทางวนิยัเพราะมีการกระทาํผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงก่อนพน้จากราชการได ้แต่ตอ้งดาํเนินการทาง
วนิยัภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�พน้จากราชการ ทั=งนี=  ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๔  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดเคยถูกกล่าวหา หรือกระทาํความผิด 
วนิยัก่อนวนัโอนมาบรรจุ หากการกระทาํนั=นเป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงตามพระราชบญัญติันี=  ใหผู้บ้งัคบั 
บญัชาของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูน้ั=นดาํเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบญัญติันี=  
ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตามมาตรา ๑๗ 
 

หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 
   

 
 มาตรา ๕๕  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากราชการเมื�อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
 
 (๓) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
 (๔) ถูกสั�งใหอ้อกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
 (๕) ถูกสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
 
 มาตรา ๕๖  วธีิการลาออก การอนุญาตใหล้าออก และการยบัย ั=งการลาออก ใหเ้ป็นไป 
ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตามมาตรา ๑๗  
 ถา้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบนัอุดมศึกษา แลว้แต่กรณี มิไดอ้นุญาต 
ใหล้าออก และมิไดย้บัย ั=งการลาออกภายในเวลาที�กาํหนดในขอ้บงัคบัตามวรรคหนึ�ง ใหก้ารลาออก 
มีผลตั=งแต่วนัขอลาออก 
 การยบัย ั=งการลาออกจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิทางการเมืองหรือก่อใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่ผูล้าออกเกินกวา่เหตุมิได ้
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๘ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๕๗  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดมีกรณีดงัต่อไปนี=  ใหผู้มี้อาํนาจ 
ตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบนัอุดมศึกษาสั�งใหอ้อกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตทุดแทน 
 (๑) เจบ็ป่วยจนไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ราชการของตนไดโ้ดยสมํ�าเสมอ 
 (๒) สมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ 
 (๓) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ (ข) (๑)  
(๒) (๕) หรือ (๖) 
 (๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ (ข) (๔) 
 (๕) หยอ่นความสามารถในอนัที�จะปฏิบติัหนา้ที�ราชการ บกพร่องในหนา้ที�ราชการ  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�ราชการ 
 (๖) มีการเลิกหรือยบุหน่วยงานหรือตาํแหน่งที�ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ปฏิบติัหนา้ที�หรือดาํรงอยู ่เวน้แต่ทางราชการยงัมีความจาํเป็นที�จะใหป้ฏิบติัหนา้ที�ต่อไป 
 (๗) ไม่สามารถปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นที�พอใจ 
ของทางราชการได ้
 (๘) ถูกจาํคุกในความผิดที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๙) ถูกสอบสวนว่ากระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย 
อย่างร้ายแรงได ้แต่สภาสถาบนัอุดมศึกษามีมติวา่ถา้ใหรั้บราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
 การสั�งใหอ้อกจากราชการตาม (๔) ใหด้าํเนินการสอบสวนโดยใหน้าํมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 
 การสั�งใหอ้อกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไข 
ที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 การสั�งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตาม 
มาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๘  เมื�อขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการรับราชการทหาร ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๒๘ สั�งใหผู้น้ั=นออกจากราชการ 
 
 มาตรา ๕๙  การออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหน่ง 
เทียบเท่าระดบั ๑๐ ขึ=นไป และตาํแหน่งศาสตราจารย ์ใหน้าํความกราบบงัคมทูลเพื�อมีพระบรมราชโองการ 
ใหพ้น้จากตาํแหน่ง เวน้แต่กรณีที�พน้จากตาํแหน่งเพราะความตาย 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๖๐  เมื�อผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทางวนิยัหรือสั�งใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษาออกจากราชการในเรื�องใดไปแลว้ ใหร้ายงานสภาสถาบนัอุดมศึกษาทราบ ในกรณีที�สภาสถาบนั 
อุดมศึกษาพิจารณาเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาซึ�งสั�งลงโทษมิไดด้าํเนินการทางวนิยัหรือมิไดส้ั�งใหอ้อกจากราชการ 
โดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสั�งใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนการดาํเนินการ และสั�งการใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
ต่อไปก็ได ้

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
   

 
 มาตรา ๖๑  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดถูกสั�งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน 
หรือลดขั=นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้คาํสั�ง 
 
 มาตรา ๖๒  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดถูกสั�งใหอ้อกจากราชการหรือ 
ถูกสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้คาํสั�ง 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 ให ้ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ก.พ.อ. 
ซึ�งตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั 
 ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจในคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ หรือในกรณีที� ก.พ.อ. มิไดว้นิิจฉยัอุทธรณ์ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมี้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนด 
ในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั=งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
 
 มาตรา ๖๓  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
หรือมีความคบัขอ้งใจเนื�องจากการกระทาํหรือคาํสั�งของผูบ้ังคบับญัชา ยกเวน้กรณีการสั�งลงโทษ 
หรือการตั=งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั ใหผู้น้ั=นมีสิทธิร้องทุกขต์่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา ภายใน 
สามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ถึงการกระทาํหรือไดรั้บคาํสั�ง 
 
 มาตรา ๖๔  ใหผู้มี้อาํนาจสั�งลงโทษดาํเนินการแกไ้ขคาํสั�งลงโทษ ใหเ้ป็นไปตามคาํวนิิจฉยั 
ของสภาสถาบนัอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลว้แต่กรณีโดยเร็ว 
 
 
 
 



 

- ๒๐ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๖๕  การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ การร้องทุกขต์ามมาตรา ๖๓ 
และการแกไ้ขคาํสั�งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัที�ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื�องร้องทุกข ์ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในระยะเวลาที�กาํหนดในขอ้บงัคบัตามวรรคหนึ�งซึ�งตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั และใหน้าํความในมาตรา ๖๒ 
วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

 มาตรา ๖๖  ให้ดาํเนินการให้มี ก.พ.อ. ตามพระราชบญัญติันี=  ภายในหนึ� งร้อยยี�สิบวนั 
นบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั 
 ในระหว่างที�ยงัไม่มี ก.พ.อ. ตามพระราชบญัญติันี=  ให้ ก.ม. ตามพระราชบญัญติัระเบียบ 
ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ ทาํหนา้ที� ก.พ.อ. ไปพลางก่อน 
 ในกรณีที�มีกฎหมายใดระบุถึงขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัหรือคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือนในมหาวทิยาลยั ใหถื้อวา่กฎหมายดงักล่าวหมายถึงขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา แลว้แต่กรณี 
 
 มาตรา ๖๗  ในระหวา่งที�ยงัมีมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่หา้แห่ง ใหก้รรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) 
ประกอบดว้ย 
 (๑) กรรมการซึ�งนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนั
เทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลือกกนัเองสองคน 
 (๒) กรรมการซึ�งนายกสภามหาวิทยาลยัคดัเลือกกนัเองสองคน 
 (๓) กรรมการซึ�งอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
และอธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลือกกนัเองสองคน 
 (๔) กรรมการซึ�งอธิการบดีมหาวิทยาลยัคดัเลือกกนัเองสองคน 
 (๕) กรรมการซึ�งขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลือกกนัเองสองคน 
 (๖) กรรมการซึ�งขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัคดัเลือกกนัเองสองคน 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที�  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 การคดัเลือกกรรมการตาม (๕) ใหข้า้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคลและสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั คดัเลือกผูแ้ทนสถาบนัละหนึ�งคน และใหผู้แ้ทนซึ�งไดรั้บคดัเลือก
ประชุมและเลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน เป็นกรรมการ 
 การคดัเลือกกรรมการตาม (๖) ใหน้าํวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 มหาวทิยาลยัตามวรรคหนึ�งหมายความวา่ มหาวทิยาลยัและสถาบนัที�จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาที�
ยงัเป็นส่วนราชการอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบัและในวนัที�  ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๕ เป็นส่วนราชการสงักดั
ทบวงมหาวทิยาลยั 

 
 มาตรา ๖๘  ในกรณีที�มหาวทิยาลยัตามมาตรา ๖๗ มีนอ้ยกวา่หา้แห่ง ใหก้รรมการ 
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พน้จากตาํแหน่งในสิ=นปีที�มีมหาวทิยาลยันอ้ยกวา่หา้แห่ง และใหก้รรมการตาม
มาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูใ่นตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
 
 มาตรา ๖๙  ในวาระเริ�มแรกจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั=งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซึ้� งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ 
 
 มาตรา ๗๐  ผูใ้ดเป็นขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ 
พลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗  อยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ั=นเป็นขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี=  
 
 มาตรา ๗๑  ในกรณีที�มีกฎหมายก่อนหรือหลงัพระราชบญัญติันี=ใชบ้งัคบั บญัญติัใหม้หาวทิยาลยั
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสี�ไม่เป็นส่วนราชการ แต่กฎหมายดงักล่าวกาํหนดใหย้งัมีขา้ราชการ 
อยูใ่นมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพื�อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ถือว่าขา้ราชการในมหาวิทยาลยั 
ดงักล่าวเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี=  
 
 มาตรา ๗๒  ภายในระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั มิใหน้าํมาตรา ๑๙ 
มาใชบ้งัคบัและใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึ�งมีตาํแหน่งตั=งแต่ระดบัรองศาสตราจารยขึ์=นไป  
เมื�ออายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ=นปีงบประมาณ อาจใหรั้บราชการเพื�อทาํหนา้ที�สอนหรือวจิยัต่อไปไดจ้นถึง 
สิ=นปีงบประมาณที�ผูน้ั=นมีอายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั=งนี=  ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. 
กาํหนด 
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 ใหน้าํความในวรรคหนึ�งมาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติั 
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ และขา้ราชการครูตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ 
ขา้ราชการครู ในมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั สาํนกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที�ไดอ้อกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตั=งแต่วนัที�  
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั=งนี=  จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนดตามวรรคหนึ�งมีผลใชบ้งัคบั 
 สาํหรับขา้ราชการตามวรรคหนึ�งและวรรคสองที�พน้จากราชการเพราะเกษียณอาย ุและไดรั้บ 
คาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป ถา้ก่อนออกจากราชการเป็นผูที้�อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จ 
บาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหผู้น้ั=นมีสภาพเป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการต่อไป  
และในการออกจากราชการนั=น ถา้เป็นผูรั้บบาํนาญใหง้ดรับบาํนาญตั=งแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป 
รวมทั=งใหคื้นเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนข์องเงินดงักล่าวที�ไดรั้บไปแก่ 
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป แต่ถา้เป็น 
ผูรั้บบาํเหน็จ ใหคื้นเงินบาํเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ที�ไดรั้บจากเงินดงักล่าวแก่ทางราชการ 
และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป 
 สาํหรับขา้ราชการตามวรรคหนึ�งและวรรคสองซึ�งไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป ถา้ก่อนออก
จากราชการเป็นผูที้�อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหผู้น้ั=นอยูใ่นบงัคบั
ของพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อไป และในการออกจากราชการนั=น  
ถา้เป็นผูรั้บบาํนาญ ใหง้ดรับบาํนาญตั=งแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป แต่ถา้เป็นผูรั้บบาํเหน็จ ใหคื้น
บาํเหน็จแก่ทางราชการภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป 
 ขา้ราชการตามวรรคหนึ�งและวรรคสองซึ�งไดรั้บคาํสั�งใหรั้บราชการต่อไป ใหมี้สิทธิไดน้บัเวลา 
ราชการตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื�องกบัการรับราชการต่อไป เพื�อประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหน็จ 
บาํนาญขา้ราชการ 
 
 มาตรา ๗๓  ผูใ้ดเป็นขา้ราชการครูตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หรือขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ�งปฏิบติังาน 
อยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั สาํนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ั=นเป็นขา้ราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี=  และมีตาํแหน่งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. 
กาํหนด 
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 มาตรา ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั การกาํหนด 
กรอบอตัรากาํลงั การจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง หรือกรณีอื�นใดซึ�งไดอ้อกโดยอาศยัอาํนาจตาม 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบญัญติัระเบียบ 
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที�ใชบ้งัคบักบัขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๖๗ อยูใ่นวนั 
ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้งัคบักบัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐  
โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติันี=  จนกวา่จะไดมี้การออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติันี=  
 บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั การกาํหนดกรอบอตัรากาํลงั การจดัทาํมาตรฐาน 
กาํหนดตาํแหน่ง หรือกรณีอื�นใด ซึ�งไดอ้อกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที�ใชบ้งัคบักบัขา้ราชการครู 
และขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งเดิมปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และ 
สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี=  
ใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้งัคบักบัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก่อน
เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี=  จนกวา่จะไดมี้การออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติันี=  
 ในกรณีตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง ใหบ้รรดาอาํนาจหนา้ที�ของ ก.ม. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. 
เป็นอาํนาจหนา้ที�ของ ก.พ.อ. และใหอ้าํนาจหนา้ที�ของ อ.ก.ม.มหาวทิยาลยั   อ.ก.ค.กรม  อ.ก.พ. สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม เป็นอาํนาจหนา้ที�ของสภาสถาบนัอุดมศึกษา และ
ใหอ้าํนาจหนา้ที�ในการสั�งบรรจุและแต่งตั=งของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ขา้ราชการครู กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั หรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ 
ขา้ราชการพลเรือน เป็นอาํนาจหนา้ที�ของอธิการบดี 
 
 มาตรา ๗๕  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดมีกรณีกระทาํผิดวนิยั หรือกรณีที� 
สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั ให้ผูมี้อาํนาจตามพระราชบญัญติันี=  
มีอาํนาจสั�งลงโทษผูน้ั=นหรือสั�งใหผู้น้ั=นออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู กฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั หรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนที�ใชบ้งัคบั 
อยูใ่นขณะนั=น ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการดาํเนินการเพื�อลงโทษหรือใหอ้อกจากราชการ  
ใหด้าํเนินการตามพระราชบญัญติันี=  เวน้แต ่
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 (๑) กรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั�งใหส้อบสวนโดยถูกตอ้งตามกฎหมายที�ใชอ้ยูใ่นขณะนั=นไปแลว้ 
ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั และยงัสอบสวนไม่เสร็จก็ใหส้อบสวนตามกฎหมายนั=นต่อไปจนกวา่ 
จะเสร็จ 
 (๒) ในกรณีที�ไดมี้การสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายที�ใชอ้ยูใ่นขณะนั=น 
เสร็จไปแลว้ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่การสอบสวนหรือการพิจารณานั=น แลว้แต่กรณี  
เป็นอนัใชไ้ด ้
 
 มาตรา ๗๖  ผูใ้ดมีกรณีที�มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกขไ์ดต้ามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ 
พลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผู้น้ั=นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกขไ์ดต้ามพระราชบญัญติันี=  เวน้แต ่ใน
กรณีที�มีการยื�นอุทธรณ์ หรือร้องทุกขไ์วแ้ลว้ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี= ใชบ้งัคบั ใหมี้การพิจารณาอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกขต์่อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัที�ใชอ้ยูใ่นขณะที�มีการยื�นอุทธรณ์หรือร้องทุกข ์
 
 มาตรา ๗๗  การใดอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการที�เกี�ยวกบั 
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