บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง
วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗

หลักการ
ปรับปรุงกฎทบวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
เหตุผล
โดยที่กฎทบวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ มีจํานวนหลายฉบับและใชบังคับมาเปนเวลานานแลวทําใหเกิดความไมสะดวก
ในการใชและไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยกําหนดใหโอนทบวงมหาวิทยาลัยไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวก เหมาะสมและสอดคลองกับ
การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกอบกับมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) กฎทบวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) กฎทบวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๔) กฎทบวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๕) กฎทบวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๖) กฎทบวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๗) กฎทบวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๘) กฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
__________________________________________
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๙ ก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๒
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
เวนแตขอ ๑๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“ก.ม.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปน
รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิไดเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง จํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบหาคน โดยตองเปน
ผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับราชการอยูไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และให
เลขาธิการคณะกรรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา
เปนผูช วยเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ผูใ ดพนจากตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหผูนนั้ พนจากตําแหนงกรรมการ
ก.ม. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามความในกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหอยูใ นตําแหนงไดคราวละสองป
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายใน
กําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการใหม
ขอ ๕ การประชุม ก.ม. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ก.ม. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ก.ม. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการ
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด

๓
ขอ ๖ ก.ม. มีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ม. วิสามัญ”
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ ก.ม. มอบหมายได
ในกรณีที่กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ
ให อ.ก.ม. วิสามัญ ที่ไดรับแตงตั้งจาก ก.ม. คณะนั้นพนจากตําแหนงไปดวย ในระหวางที่ยังมิไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการใหม ให อ.ก.ม. วิสามัญปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
อ.ก.ม. วิสามัญใหม
ขอ ๗ ใหมีอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจําทุกมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา
“อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย” ประกอบดวย
(๑) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(๒) อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอ ํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวนสามคน
(๓) อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากคณาจารยและขาราชการประจํา จํานวนสามคน
(๔) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งอนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกจาก
บุคคลภายนอก จํานวนสามคน
ให อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน
หลักเกณฑและวิธีการเลือกอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่
ก.ม. กําหนด
ประธานและอนุกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรืออนุกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้ง
ประธานหรือเลือกอนุกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือไดรับ
เลือกเปนอนุกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานและอนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งประธาน
และเลือกอนุกรรมการใหม ใหประธานและอนุกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปกอน
จนกวาจะไดแตงตั้งประธานและเลือกอนุกรรมการใหม
ในกรณีที่อนุกรรมการตาม (๒) พนจากตําแหนงผูบริหารที่กําหนดไวใน (๒) หรือ
อนุกรรมการตาม (๓) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอ ํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหพน จากตําแหนงอนุกรรมการ
อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน และการรองทุกข และมีหนาที่ชวย ก.ม. ปฏิบัติการตามที่ ก.ม.
มอบหมาย และใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรึกษา

๔

ขอ ๘ ใหมีอนุกรรมการสามัญ ประจําทุกมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา
“อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย” ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสถาบันหรือผูอาํ นวยการสํานัก และหัวหนาแผนกอิสระ ถามี เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง
ทั้งนี้ อธิการบดีดวยความเห็นชอบของอนุกรรมการโดยตําแหนง จะแตงตั้งผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยนั้นเปนอนุกรรมการอีกจํานวนไมเกินหาคนก็ได อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหอยูใน
ตําแหนงไดคราวละสองป
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใดมีวิทยาลัยเปนสวนราชการ ใหหัวหนาของวิทยาลัยนั้นเปนอนุกรรมการ
โดยตําแหนงดวย
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมีหนาที่ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ และมีหนาที่ชวย ก.ม.
ปฏิบัติการตามที่ ก.ม. มอบหมาย และใหความเห็นแกอธิการบดีตามที่อธิการบดีปรึกษา
ขอ ๙ ใหนําขอ ๕ มาใชบังคับแกการประชุมของ อ.ก.ม. วิสามัญ อ.ก.ม. อุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยและ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมีอํานาจตั้งกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทําการตามที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การรองทุกข การอุทธรณ และการอื่นตามที่ ก.ม. กําหนด ก.ม.
อาจกําหนดใหมีผูแทนของกลุมขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เขารวมประชุมในฐานะที่ปรึกษาดวยก็ได
จํานวน คุณสมบัติ การเลือกตั้ง และวาระการดํารงตําแหนงของผูแทนของกลุมขาราชการ
พลเรือนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๑๒ การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
การบรรจุและการแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ วินัย
และการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของ
ขาราชการพลเรือน ซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ การใดที่มิไดกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม

๕
ภายใตบังคับวรรคสาม ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับนั้น ใหบรรดา
อํานาจหนาที่ของ ก.พ. เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ม. ใหอาํ นาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ.
กรม เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ใหอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๒๗ และใหอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรืออธิการบดี แลวแตกรณี
กรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับนั้น ใหอํานาจหนาที่เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนและการรองทุกขของ อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
และใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัด หรืออธิบดีเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
(๑) คณบดี ผูอ ํานวยการศูนย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
วิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงมีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือ
ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละหาและเปนเวลาไมเกินสองเดือน
(๒) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และอธิการบดี ซึ่งเปนผูบงั คับบัญชาของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผูกระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรงมีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครัง้ หนึ่งไมเกินรอยละหา และเปนเวลา
ไมเกินสามเดือน หรือลดขัน้ เงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น
ขอ ๑๔ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทางวิชาการ ไดแก
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูช วยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(ข) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงในสายงานตางๆ ดังนี้
(๑) บรรณารักษ
(๒) โสตทัศนศึกษา
(๓) แพทย
(๔) พยาบาล
(๕) วิจัย
(๖) ตําแหนงในสายงานวิชาการอื่น ที่ ก.ม. กําหนด

๖
(ค) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการสํานัก
(๕) หัวหนาแผนกอิสระ
(๖) รองคณบดี
(๗) รองผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการสถาบัน หรือรองผูอํานวยการสํานัก
(๘) หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาแผนกวิชา
(๙) ผูอํานวยการกอง
(๑๐) เลขานุการคณะ
(๑๑) หัวหนากอง
(๑๒) หัวหนาแผนก
(๑๓) ตําแหนงอื่นที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยใดจะมีตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหนงใด
จํานวนเทาใด และจะตองใชผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ให ก.ม. กําหนดโดยใหคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
ขอ ๑๖ ให ก.ม. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว
เปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหแสดงชือ่ ของตําแหนง หนาที่และความ
รับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงจะตองมี
และสําหรับตําแหนงตามขอ ๑๘ (ข) และ (ค) (๒) ใหแสดงอันดับเงินเดือนที่ใหไดรับ โดยอนุโลมตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหนงใดที่ ก.ม. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ม. พิจารณา
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม
ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหไดรับ
เงินเดือนตามตําแหนง ดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทางวิชาการตามขอ ๑๔ (ก) ใหไดรับ
เงินเดือนตามที่ ก.ม. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการ ตามขอ ๑๔ (ข) ใหไดรับเงินเดือนตามที่
ก.ม. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง

๗
(ค) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ
(๑) ตําแหนงตามที่ระบุไวในขอ ๑๔ (ค) (๑) ถึง (๘) ซึ่งเปนตําแหนงที่แตงตั้ง
จากผูดํารงตําแหนงในขอ ๑๔ (ก) ใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงที่ระบุไวใน (ก) เวนแต
(๑.๑) ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
(๑.๑.๑) เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนงรองศาสตราจารย
ระดับ ๙ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท ๑๐ ได
(๑.๑.๒) เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนงศาสตราจารย
ระดับ ๑๐ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท ๑๑ ได โดยใหไดรับเงินเดือนในวันแรกของการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ครั้งถัดไป และในขัน้ ทีเ่ ทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของระดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละระดับ
ที่ขาราชการจะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันแรกของการเลื่อนขัน้ เงินเดือนครั้งถัดไป
(๑.๒) ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ ๙ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท ๑๐ ได เฉพาะกรณีตําแหนงรองอธิการบดี
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ จากเงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง โดยใหไดรับเงินเดือนในวันแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งถัดไป และในขั้น
ที่เทียบไดตรงกันกับขัน้ เงินเดือนของระดับเดิมตามตารางเทียบขัน้ เงินเดือนแตละระดับที่ขาราชการจะไดรับ
เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งถัดไป
(๒) ตําแหนงตามที่ระบุไวในขอ ๑๔ (ค) (๙) ถึง (๑๓) ใหไดรับเงินเดือนตามที่
ก.ม. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรับโอนขาราชการ เพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามขอ ๑๔ (ก) ก.ม. อาจกําหนดใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอันดับหรือขั้นเงินเดือน
ไมสูงกวาเดิมที่ผูนั้นไดรับได แตตองไมสูงกวาขั้นสูงสุดของตําแหนงศาสตราจารย
ทั้งนี้ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง โดย ก.ม. จะกําหนดใหมีอันดับตามที่กําหนดไวในบัญชีดังกลาวหรือไมก็ได
ขอ ๑๙ ผูดํารงตําแหนงตามขอ ๑๔ อาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ขอ ๒๐ การใหผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนตาม
ขอ ๑๘ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ตําแหนงใดมีอัตราเงินเดือนหลายอันดับ เมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นไดรับเงินเดือนขัน้ ต่ํา
ของอันดับถัดไป ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๒๗ มีคาํ สั่งใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอันดับถัดไปนั้น

๘
ขอ ๒๑ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่
ในบัญชีผูสอบแขงขันได
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับสําหรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖
ขอ ๓๓ ขอ ๓๔ ขอ ๓๕ และขอ ๓๖
ขอ ๒๒ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไปหรือไดรับการยกเวน
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.ม. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.ม.
ตามขอ ๓๐ ดวย
สําหรับผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไปตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนง
ขาราชการการเมืองแลว
ขอ ๒๓ ให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และ
การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๒๔ ผูสอบแขงขันไดซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยูกอนหรือภายหลังการ
สอบแขงขันโดยไมไดรับการอนุมัติจาก ก.ม. ตามขอ ๓๐ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได
ขอ ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๒๖ มหาวิทยาลัยใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ
ที่จะตองบรรจุบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญงานสูงมากเปนพิเศษเขารับราชการในฐานะ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหมหาวิทยาลัยนั้นดําเนินการขออนุมัติ ก.ม. เมื่อ ก.ม. ไดพิจารณาอนุมัติใหบรรจุและได
กําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงินเดือนที่จะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจตามขอ ๒๗ บรรจุและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด

๙
ขอ ๒๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในอันดับ ๑๐ และตําแหนง
ศาสตราจารย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยอนุมัติของ ก.ม. เปนผูมอี ํานาจสั่งบรรจุและ
เสนอชื่อตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรายงานนายกรัฐมนตรี
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตอันดับ ๙ ลงมา
อธิการบดีผูบังคับบัญชาโดยอนุมัติของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูมอี ํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
ตามขอ ๑๔ (ก) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๒๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งเลื่อน
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สําหรับตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในอันดับ
๑๐ ตําแหนงอธิการบดี หรือตําแหนงศาสตราจารย
(๒) อธิการบดีผูบังคับบัญชา สําหรับตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตอันดับ ๙ ลงมา
นอกจากตําแหนงตาม (๑)
ขอ ๒๙ ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยตําแหนงใดตามขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง และขอ ๒๕ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
โดยอนุโลมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เวนแตกําหนดเวลาและวิธีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๓๐ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหนงใด
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ ก.ม. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.ม. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนทีม่ ี
คุณสมบัติเฉพาะตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยก็ได
ในกรณีที่ ก.ม. กําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.ม. รับรอง
ขอ ๓๑ การยายขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งอาจไดรับ
เงินเดือนในอันดับที่ไมสูงกวาเดิม แตถาจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งอาจไดรับเงินเดือนในอันดับที่
ต่ํากวาเดิม จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.ม. แลว

๑๐
ขอ ๓๒ การเลื่อนขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งอาจไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ใหเลือ่ นและแตงตั้งจาก
ผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้น
กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามที่
ก.ม. กําหนด
ขอ ๓๓ การโอนขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในตางมหาวิทยาลัยอาจกระทําไดเมื่อผูมี
อํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนัน้ แลว โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งอาจไดรับ
เงินเดือนในอันดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขัน้ ที่ไมสูงกวาเดิม เวนแตการโอนผูสอบแขงขันได
ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๓๔ การโอนพนักงานเทศบาลที่ไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญ หรือการโอน
ขาราชการซึ่งไมใชผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและไมใชขาราชการการเมือง
ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย อาจกระทําไดเมื่อมหาวิทยาลัยที่จะรับโอนทําความตกตง
กับเจาสังกัดแลว
การโอนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาทํางานหรือเวลาราชการของผูซึ่งโอนมา
ตามวรรคหนึ่ง เปนเวลาราชการที่ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงนี้ดวย
ขอ ๓๕ ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผูใด
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนนั้ พนจากราชการทหารโดยไมมี
ความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ภายในกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามขอ ๒๗ สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด
ขอ ๓๖ ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผูใด
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้น
กลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาสี่ป นับแตวันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกลาว ใหผูมีอํานาจ
ตามขอ ๒๗ สัง่ บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด

๑๑
ขอ ๓๗ การกําหนดอัตราคาจาง การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินคาจาง การสอบสวน
การรักษาวินัยและการออกจากงานของลูกจางของมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ใหนําระเบียบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๘ ให ก.ม. อ.ก.ม. วิสามัญ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใชบังคับ เปน ก.ม. อ.ก.ม.วิสามัญ
อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓๙ ในระหวางที่ ก.ม. ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตาม
กฎกระทรวงนี้ ใหหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนดที่ใชบังคับอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับยังคง
ใชบังคับไดตอไป
ขอ ๔๐ การใดอยูในระหวางดําเนินการตามกฎกระทรวงหรือกฎทบวงที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับใหการนั้นดําเนินการตอไปจนกวา ก.ม. จะมีมติเปลี่ยนแปลง
ขอ ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

__________________________________________
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๙ ก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

