เรื่องเสร็จที่ ๕๒๒/๒๕๔๘
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดํารงตําแหนงทางบริหารของผูไดรับการตอเวลาราชการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/
๓๙๒๒ ลงวัน ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ตามที่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ กําหนดวา
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารยหรือระดับรอง
ศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณใน
สิ้นปงบประมาณอาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผู
นั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ” และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ภายในระยะเวลาสิบป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไปเมื่ออายุครบหกสิบปบริบรู ณใน
สิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผู
นั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด”
ประกอบกั บ คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ได กํ า หนด
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขยายเวลาราชการของข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาแลว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงขอหารือวาผูที่ไดรับการขยายเวลาราชการ
จนถึงอายุหกสิบหาป ซึ่งไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รวมทั้งงานสอนหรืองานวิจัยตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวนั้นสามารถดํารงตําแหนงทางบริหาร เชน รองอธิการบดี หรือผูอํานวยการสํานักหรือ
ผูอํานวยการสถาบันของมหาวิทยาลัยไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) แลว เห็นวาพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙๑ บัญญัติใหขาราชการพล
๑

มาตรา ๑๙ ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี ตํ า แหน ง วิ ช าการระดั บ
ศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เมื่ออายุครบหกสิบป
บริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมี
อายุครบหกสิบหาปบริบูรณ
การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด

๒
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารยหรือระดับรองศาสตราจารยซึ่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ
อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบ
หาปบริบูรณ และมาตรา ๗๒๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติมิใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับภายในระยะเวลา
สิบปนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ใชบังคับ และให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไปเมื่ออายุ
ครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปได
จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ จึงเปนการกําหนดใหตอเวลาราชการ
เฉพาะกรณีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการ ไดแก ศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารย ซึ่งเปนตําแหนงที่ทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ตาม
มาตรา ๑๘๓ (ก) (๑) และ (๒) และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวรับราชการตอไปเพื่อทําหนาที่
สอนหรือวิจัยเทานั้น ดังนั้น ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลาราชการ
ตามมาตรา ๑๙ หรื อมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
๒

มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา
๑๙ มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้น
ปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
(ก) ตํ า แหน ง วิ ช าการ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ส อนและวิ จั ย หรื อ ทํ า หน า ที่ วิ จั ย โดยเฉพาะ ได แ ก
ตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยตามที่ไดรับอนุมัติใหรับ
ราชการต อไปเท านั้ น ไม ส ามารถทํ า หน า ที่ ใ นตํ า แหน ง ทางบริ ห ารตามมาตรา ๑๘ ๔ (ข) ใน
ขณะเดียวกันได
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๔๘

๔

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน

