อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

มาตรา ๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และ
การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
แตสภาสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดใหมวี ันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพิม่ ขึ้นตามความจําเปนเพื่อประโยชน
ของสถาบันอุดมศึกษาก็ได
สภาสถาบันอุดมศึกษามีอาํ นาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ ดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท างวิชาการหรือ
ตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวา
เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอื่นในระหวางลาได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๑๐ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดาํ เนินการใหมกี ารประเมินและพัฒนาขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๑๗ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ ใหเปนไป
ตามทีก่ ําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีพ่ ึงมีในสถาบันอุดมศึกษานัน้ รวมทัง้ ภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
การกําหนดตามวรรคหนึง่ ใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ความไมซา้ํ ซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๑ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชา
ขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ขอบังคับ
ดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน

มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สอบแขงขัน
(๒) คัดเลือก
โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพเิ ศษเพือ่ ประโยชนของ
สถาบันอุดมศึกษา จะใชวิธคี ัดเลือกก็ได
หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ใหเปนไป
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
โดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเขารับการคัดเลือก และประโยชนสงู สุดที่สถาบัน
อุดมศึกษาจะไดรับ
การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธกี าร
สอบแขงขัน หรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีหรือจาก
ผูไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี
ขอบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๓ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไป หรือไดรับการยกเวน
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนดตามมาตรา ๒๐
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงทีส่ อบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนง
ขาราชการการเมืองแลว
มาตรา ๒๙ ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒ ใหทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการในตําแหนงนัน้ ตาม
ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการซึ่งถูกสัง่ ใหออกจากราชการ เพราะมีความประพฤติ
ไมดี หรือไมมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีไ่ ดรับแตงตั้ง ใหถอื

เสมือนหนึง่ วาไมเคยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่
ราชการ การรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากทางราชการ ในระหวางทีผ่ ูนั้นทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
มาตรา ๓๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๓๒ การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระทําได ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๓) การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใชขา ราชการ
การเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไป
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๓๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนนั้ เปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย
จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปนความผิดวินัย
หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได
มาตรา ๔๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปน
ความผิดวินัยหรือผิดวินยั อยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินยั ตามพระราชบัญญัตินี้ ถาการประพฤติผิด
จรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตอง
ภายในเวลาทีก่ ําหนด หรือทําทัณฑบน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถูกตอง

หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
มาตรา ๕๗ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดงั ตอไปนี้ ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพือ่ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
(๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
(๒) สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑)
(๒) (๕) หรือ (๖)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๔)
(๕) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
(๖) มีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหนาทีห่ รือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป
(๗) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการได
(๘) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย
อยางรายแรงได แตสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติวา ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
การสั่งใหออกจากราชการตาม (๔) ใหดําเนินการสอบสวนโดยใหนาํ มาตรา ๔๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
การสั่งใหออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตาม
มาตรา ๑๗
มาตรา ๖๐ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินยั หรือสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีทสี่ ภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบงั คับบัญชาซึง่ สั่งลงโทษมิไดดาํ เนินการทางวินยั หรือมิไดสงั่ ใหออกจาก

ราชการโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสั่งการใหมใหถูกตอง
เหมาะสมตอไปก็ได
มาตรา ๖๔ ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษ ใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว
มาตรา ๖๕ การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ การรองทุกขตามมาตรา ๖๓
และการแกไขคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในการพิจารณาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึง่ ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนําความในมาตรา ๖๒
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
กรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอื่นใดซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบงั คับกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยูในวัน
กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา
๗๐ โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมกี ารออกกฎกระทรวง กฎ
ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือกรณีอนื่ ใด ซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการครู
และขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิมปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลาง
กอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง กฎ
ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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 และใหอํานาจหนาที่ในการสัง่ บรรจุและแตงตั้งของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี

