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มาตรา ๙  วันเวลาทาํงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และ 
การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด  
แตสภาสถาบนัอุดมศึกษาจะกําหนดใหมวีันหยุดพเิศษเฉพาะกรณีเพิม่ข้ึนตามความจําเปนเพื่อประโยชน 
ของสถาบนัอดุมศึกษาก็ได 
 สภาสถาบนัอดุมศึกษามีอํานาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือน  
ในสถาบนัอุดมศึกษาซึง่ดาํรงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพนูความรูทางวิชาการหรือ  
ตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวา
เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงนิอื่นในระหวางลาได ทั้งนี ้
ตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 

 

 มาตรา ๑๐  สถาบนัอุดมศึกษามหีนาที่ดําเนนิการใหมกีารประเมนิและพัฒนาขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชพี  
ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วนิัยและการรักษาวนิัย การดําเนนิการ 
ทางวนิัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตาํแหนงวิชาการ ใหเปนไป 
ตามทีก่ําหนดในขอบังคับของสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
 

มาตรา ๒๐  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง 
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีพ่ึงมีในสถาบันอุดมศึกษานัน้ รวมทัง้ภาระหนาที ่
ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 การกําหนดตามวรรคหนึง่ใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานงึถงึความมีประสิทธภิาพ 
ความไมซ้าํซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๒๑  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหนงใดบังคับบัญชา 
ขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ขอบังคับ 
ดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน 
 



มาตรา ๒๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี ้ 
 (๑) สอบแขงขัน 
 (๒) คัดเลือก 
 โดยปกติใหดําเนินการโดยวธิีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพเิศษเพือ่ประโยชนของ
สถาบนัอุดมศึกษา จะใชวิธคัีดเลือกก็ได 
 หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตดัสนิ การขึ้นบญัชี และการยกเลิกบัญช ีใหเปนไป 
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนด 
 หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามขอบังคบัที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
โดยคํานงึถงึความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเขารับการคัดเลอืก และประโยชนสูงสุดที่สถาบนั 
อุดมศึกษาจะไดรับ 
 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวธิกีาร 
สอบแขงขัน หรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดบัที่ในบัญชหีรือจาก 
ผูไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี 
 ขอบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๒๓  ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไป หรือไดรับการยกเวน 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่สภาสถาบนั 
อุดมศึกษากาํหนดตามมาตรา ๒๐ 
 สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะบรรจุ 
และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงทีส่อบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนง 
ขาราชการการเมืองแลว 
 
 มาตรา ๒๙  ผูไดรับการบรรจเุขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒ ใหทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการในตาํแหนงนัน้ ตาม
ขอบังคับที่สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งถูกสัง่ใหออกจากราชการ เพราะมีความประพฤต ิ
ไมดี หรือไมมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีไ่ดรับแตงตั้ง ใหถอื 



เสมือนหนึง่วาไมเคยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่
ราชการ การรบัเงินเดือน หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการ ในระหวางทีผู่นั้นทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
 
 มาตรา ๓๑  การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบนัอดุมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลกัเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด 
 

มาตรา ๓๒  การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสามารถกระทาํได ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

 (๓) การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและมิใชขาราชการ 
การเมือง และการรับโอนพนกังานสวนทองถิ่นมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ใหเปนไป
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศกึษากาํหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา ๓๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ 
หนาที่ราชการ สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนัน้เปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน 
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได ตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
 มาตรา ๔๕  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที ่
สภาสถาบนัอดุมศึกษากาํหนด 
 ในการกาํหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบนัอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปนความผิดวนิัย 
หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 
 

มาตรา ๔๖  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปน 
ความผิดวนิัยหรือผิดวินยัอยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินยัตามพระราชบัญญัตินี ้ถาการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตอืน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตอง
ภายในเวลาทีก่ําหนด หรือทาํทัณฑบน  
 ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนนิการใหถูกตอง  



หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทาํผิดวินยั 
 หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทาํทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนด 
 
 มาตรา ๕๗  ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดังตอไปนี ้ใหผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบนัอุดมศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพือ่รับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทน 
 (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) มีการเลกิหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ปฏิบัติหนาทีห่รือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจาํเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 (๗) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ 
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 ๖๐  เมื่อผูบังคบับัญชาไดดําเนนิการทางวินยัหรือส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภาสถาบนัอุดมศึกษาทราบ ในกรณีทีส่ภา
สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาเหน็วาผูบังคับบัญชาซึง่สั่งลงโทษมิไดดําเนนิการทางวินยัหรือมิไดส่ังใหออกจาก



ราชการโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสั่งการใหมใหถูกตอง
เหมาะสมตอไปก็ได 
 
 มาตรา ๖๔  ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษดาํเนนิการแกไขคําสั่งลงโทษ ใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว 
 
 มาตรา ๖๕  การอุทธรณ และการพจิารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ การรองทกุขตามมาตรา ๖๓ 
และการแกไขคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กาํหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในการพิจารณาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข ใหสภาสถาบนัอุดมศึกษาดําเนนิการใหแลวเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึง่ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนําความในมาตรา ๖๒ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 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 
กอนวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาตามมาตรา 
๗๐ โดยอนโุลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตินี ้จนกวาจะไดมกีารออกกฎกระทรวง กฎ 
ก.พ.อ. ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคบั การกาํหนดกรอบอัตรากาํลัง การจัดทาํมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งไดออกโดยอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการครู 
และขาราชการพลเรือนสามญัซึ่งเดิมปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และ 
สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ 
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรา 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
สถาบนัอุดมศึกษา และใหอํานาจหนาที่ในการสัง่บรรจุและแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร  



ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการคร ูกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของอธิการบด ี
 
 


