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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 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่ม เติมกฎหมายว าดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  ระหวางบทนิยามคําวา  

“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  และคําวา  “สภาสถาบันอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

““พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได 

ของสถาบันอุดมศึกษา” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๘)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอยางอื่น   

เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และกําหนดอัตรา

เงินเดือนคาตอบแทนที่ควรไดรับ  และตําแหนงที่ควรแตงต้ัง” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มีดังตอไปนี้ 

(ก) ตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย  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 

การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม   (ก)  (๑)  (๒)  หรือ   (๓)   ใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม  (ข)  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)   

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมวิีทยาเขตนอกที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา  และมีรองอธิการบดี 

เปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต  จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 

ใหผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม  (ก)  มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง 

วิทยฐานะไดตลอดไป” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย  เมื่ออายุครบ 

หกสิบปบริบูรณ  และจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ   

หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย  และมีความประสงคที่จะให 
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ผูนั้นรับราชการอยูตอไป  สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงส้ินปงบประมาณ 

ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได 

ในระหวางการตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ซ่ึงไดรับการตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตาม 

มาตร  ๑๘  (ข)  และงานบริหารอื่นตามที่  ก.พ.อ.  กําหนดมิได 

การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  

กําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และการแตงต้ังให ดํารงตําแหนง  ใหอธิการบดี เปนผู ส่ังบรรจุและแตงต้ัง   เวนแตการแตงต้ัง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงวิชาการตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑)  และตําแหนง

ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา  ๑๘  (ค)  (๑)  ใหรัฐมนตรีนําเสนอ

นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ัง” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด 

ตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  (๑)  แลว  หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนั้น  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๒๘  แตงต้ังผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา

ที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยูตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด” 
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มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี  

ใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อน” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๙ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง

วิชาการตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑)  และตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตามมาตรา  ๑๘  (ค)  (๑)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 

มาตรา ๑๒ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนหมวด  ๙  การบริหารงานบุคคลของพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  มาตรา  ๖๕/๑  และมาตรา  ๖๕/๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“หมวด  ๙ 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง  ระบบการจาง  การบรรจุและการแตงต้ัง  อัตราคาจาง 

และคาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ  การเลื่อนตําแหนง  การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง   

การลา  จรรยาบรรณ  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากงาน  การอุทธรณ 

และการรองทุกข  และการอื่นที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ตามมาตรา  ๑๘  หรือตําแหนงอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตาม 

มาตรา  ๖๕/๑  ได 
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ในกรณีที่มีการแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ตามมาตรา  ๑๘  (ข)  ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นมีอํานาจและหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ัง
และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
หนวยงานนั้น 

ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการและพนักงาน 
ในสวนราชการหรือสวนงานใด  ในฐานะใด  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มิใหนํามาตรา  ๑๙   
มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการต้ังแตตําแหนง 
รองศาสตราจารยข้ึนไป  เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณและจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณ 
ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือ
วิจัย  และมีความประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป  สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้น 
รับราชการตอไปจนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได  โดยการตอเวลาราชการ
ใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธกีารและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
และในระหวางการตอเวลาราชการดังกลาว  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลา
ราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา  ๑๘  (ข)  และงานบริหารอื่น
ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนดมิได 

ในระหวางที่  ก.พ.อ.  ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง   
ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่ใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง 
กับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตามพระราชบัญญัตินี้” 
 มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอเวลาราชการตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
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มาตรา ๑๕ ในระหวางที่ยังมิไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตาม 

มาตรา   ๑๘   มาตรา   ๓๑  และมาตรา  ๓๓   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  การกําหนดตําแหนง   

การแตงต้ัง  และการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ในระดับสูงข้ึน  ใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป  จนกวาจะไดแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ ในระหวางที่ ยังมิไดมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะไดมีการปรับปรุงอัตรา

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  หรือตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การได รับเ งินเ ดือนและเ งินประจํ า ตําแหนงตามวรรคหนึ่ งของข าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ตําแหนงใดใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

ในอัตราใด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี  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
ตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการตอเวลาราชการของผูดํารง
ตําแหนงวิชาการเสียใหมเพ่ือใหการตอเวลาราชการเปนไปตามความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย
และตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น  นอกจากนี้ สมควรที่จะใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


