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พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหวางบทนิยามคําวา
“ขาราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ดมศึ กษา” และคํา วา “สภาสถาบัน อุดมศึกษา” ในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
““พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางาน
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา โดยได รั บค าจ างหรื อค าตอบแทนจากเงิ นงบประมาณแผ น ดิ น หรื อเงิ น รายได
ของสถาบันอุดมศึกษา”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๘) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่น
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดอัตรา
เงินเดือนคาตอบแทนที่ควรไดรับ และตําแหนงที่ควรแตงตั้ง”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
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(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับชํานาญการ
(๔) ระดับปฏิบัติการ
(๕) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
การแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการตาม (ก) (๑) (๒) หรื อ (๓) ให เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี
เปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได
ใหผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ขา ราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ดํา รงตํา แหนง ศาสตราจารย เมื่อ อายุค รบ
หกสิบ ปบ ริบูร ณ และจะพน จากราชการในสิ้น ปง บประมาณที่ผูนั้น มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย และมีความประสงคที่จะให
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ผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงสิ้นปงบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได
ในระหวา งการต อ เวลาราชการตามวรรคหนึ่ ง ขา ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุด มศึก ษา
ซึ่ง ได รับ การต อเวลาราชการจะดํ ารงตํ าแหน ง หรื อปฏิบั ติห นา ที่ใ นตํ าแหน งประเภทผู บริ หารตาม
มาตร ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได
การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด”
มาตรา ๗ ใหย กเลิก ความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๒๘ แห งพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ การบรรจุบุ คคลเข ารั บราชการเปน ขาราชการพลเรือ นในสถาบั นอุดมศึ กษา
และการแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู สั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เว น แต ก ารแต ง ตั้ ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ให รัฐ มนตรีนํ าเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสํา หรับ
ตําแหนงนั้น ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา
ที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยูตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด”
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มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี
ใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อน”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง
วิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) และตําแหนงประเภททั่วไป วิช าชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ”
มาตรา ๑๒ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น หมวด ๙ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
ในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“หมวด ๙
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจาง
และคาตอบแทน เงิน เพิ่มและสวัส ดิการ การเลื่ อ นตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหน ง
การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนิน การทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ
และการร องทุ กข และการอื่ น ที่ เกี่ย วกั บการบริห ารงานบุ คคลของพนักงานในสถาบัน อุด มศึ กษา
ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหนงอื่ นใดตามที่กําหนดไว ในขอบังคับของสภาสถาบั นอุดมศึ กษาที่ออกตาม
มาตรา ๖๕/๑ ได
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ในกรณี ที่ มี การแต งตั้ งพนั ก งานในสถาบั น อุ ดมศึ กษาให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทผู บริ หาร
ตามมาตรา ๑๘ (ข) ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นมีอํานาจและหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
หนวยงานนั้น
ตําแหน งพนั กงานในสถาบัน อุ ดมศึกษาตํ าแหนง ใดบังคั บบั ญชาขา ราชการและพนัก งาน
ในสวนราชการหรือสวนงานใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด”
มาตรา ๑๓ ให ยกเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๒ แห งพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา ๑๙
มาใชบั ง คับ และให ขา ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาซึ่ งมี ตํ าแหนง วิ ช าการตั้ ง แต ตํ าแหน ง
รองศาสตราจารยขึ้น ไป เมื่ออายุครบหกสิบ ปบริ บูรณแ ละจะพน จากราชการในสิ้น ป งบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือ
วิจัย และมีความประสงคที่จะใหผูนั้น รับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้น
รับราชการตอไปจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได โดยการตอเวลาราชการ
ใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และในระหวางการตอเวลาราชการดังกลาว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลา
ราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอื่น
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได
ในระหวางที่ ก.พ.อ. ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
ใหนําหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอเวลาราชการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
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มาตรา ๑๕ ในระหวา งที่ยั ง มิไ ด มีป ระกาศกํ าหนดหลั กเกณฑ วิ ธีก ารและเงื่ อนไขตาม
มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดตําแหนง
การแต ง ตั้ ง และการเลื่ อ นข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
ในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูใ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป จนกวาจะไดแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ในระหว า งที่ ยั ง มิ ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง อั ตราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
ของขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยเงิน เดือ นและเงิน ประจําตําแหน ง
ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะไดมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
การได รั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง ของข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบัน อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตําแหนงใดใหไดรับเงิน เดือ นและเงิน ประจําตําแหนง
ในอัตราใด ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็น ชอบ
ของคณะรัฐ มนตรี ทั้งนี้ ใหเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงการกําหนดระบบตําแหนงและประเภท
ตําแหนงใหเหมาะสมกับลัก ษณะงาน และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการตอเวลาราชการของผูดํารง
ตําแหนงวิชาการเสียใหมเพื่อใหการตอเวลาราชการเปนไปตามความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย
และตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ สมควรที่จะใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

