
หมวด ๓ 
การกาํหนดตาํแหน่ง การบรรจุและแต่งตงั 

                    
  

มาตรา ๑๘ ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มีดงัต่อไปนี 
(ก) ตาํแหน่งวิชาการ ซึงทาํหนา้ทีสอนและวิจยั ไดแ้ก่ 

(๑) ศาสตราจารย ์
(๒) รองศาสตราจารย ์
(๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(๔) อาจารย ์
(๕) ตาํแหน่งอืนตามที ก.พ.อ. กาํหนด 

(ข) ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี 
(๓) คณบดี 
(๔) หวัหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(๕) ผูช่้วยอธิการบดี 
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะ 
(๗) ผูอ้าํนวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอ้าํนวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผูอ้าํนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่ากองตามที ก.พ.อ. 
กาํหนด 

(๘) ตาํแหน่งอืนตามที ก.พ.อ. กาํหนด 
(ค) ตาํแหน่งประเภททวัไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะ ไดแ้ก่ 

(๑) ระดบัเชียวชาญพิเศษ 
(๒) ระดบัเชียวชาญ 
(๓) ระดบัชาํนาญการ 
(๔) ระดบัปฏิบติัการ 
(๕) ระดบัอืนตามที ก.พ.อ. กาํหนด 

การแต่งตงับุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 



การแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
หรือ (๖) ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัจดัตงัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษานนั 

ในกรณีทีสถาบนัอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกทีตงัของสถาบนัอุดมศึกษา และมี
รองอธิการบดีเป็นผูดู้แลรับผดิชอบวิทยาเขต จะกาํหนดใหมี้ตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีสาํหรับวิทยา
เขตนนัดว้ยกไ็ด ้

ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใชต้าํแหน่งวิชาการเป็นคาํนาํหนา้นาม
เพือแสดงวิทยฐานะไดต้ลอดไป 

  
มาตรา ๑๙ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึงดาํรงตาํแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์ ซึงสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์
เมืออายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะพน้จากราชการในสินปีงบประมาณทีผูน้นัมีอายคุรบหกสิบปี
บริบูรณ์ หากสถาบนัอุดมศึกษามีความจาํเป็นเพือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจยั และมีความ
ประสงคที์จะใหผู้น้นัรับราชการอยูต่่อไป สถาบนัอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผู้น้นัรับราชการต่อไป
จนถึงสินปีงบประมาณทีผูน้นัมีอายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ได ้

ในระหว่างการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึง ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาซึงได้รับการต่อเวลาราชการจะดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบติัหน้าทีในตาํแหน่ง
ประเภทผูบ้ริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอืนตามที ก.พ.อ. กาํหนดมิได ้

การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที 
ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๒๐ ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดกรอบของตาํแหน่ง อนัดบัเงินเดือน

ของตาํแหน่งและจาํนวนของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาทีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา
นนั รวมทงัภาระหนา้ทีความรับผดิชอบของตาํแหน่ง และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

การกาํหนดตามวรรคหนึงให้กาํหนดคราวละสีปี โดยตอ้งคาํนึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความไม่ซาํซ้อน ความประหยดั และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๒๑ ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหน่งใดบงัคบั

บญัชาขา้ราชการในส่วนราชการใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษา
กาํหนด ขอ้บงัคบัดงักล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดขนัตอนโดยไม่จาํเป็น 

  



มาตรา  ๒๒  การบรรจุ บุคคลเข้า รับราชการเ ป็นข้าราชการพลเ รือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ใหบ้รรจุและแต่งตงัโดยวิธีการใดวิธีการหนึง ดงัต่อไปนี 

(๑) สอบแข่งขนั 
(๒) คดัเลือก 
โดยปกติให้ดาํเนินการโดยวิธีสอบแข่งขนั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุพิเศษเพือ

ประโยชน์ของสถาบนัอุดมศึกษา จะใชว้ิธีคดัเลือกกไ็ด ้
หลกัสูตร วิธีการสอบแข่งขนั เกณฑก์ารตดัสิน การขึนบญัชี และการยกเลิกบญัชี

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
หลกัเกณฑ ์ และวิธีการคดัเลือก ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษา

กาํหนดโดยคาํนึงถึงความเทียงธรรม โอกาสทีบุคคลทวัไปจะเขา้รับการคดัเลือก และประโยชน์
สูงสุดทีสถาบนัอุดมศึกษาจะไดรั้บ 

การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาโดย
วิธีการสอบแข่งขนั หรือวิธีการคดัเลือก ให้บรรจุและแต่งตงัจากผูส้อบแข่งขนัไดต้ามลาํดบัทีใน
บญัชีหรือจากผูไ้ดรั้บคดัเลือก แลว้แต่กรณี 

ขอ้บงัคบัตามวรรคสามและวรรคสี ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๒๓ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในตาํแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัทวัไป หรือไดรั้บ

การยกเวน้ในกรณีทีขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๗ และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนนั
ตามทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดตามมาตรา ๒๐ 

สาํหรับผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมี้สิทธิสมคัรสอบแข่งขนัได้
แต่จะบรรจุและแต่งตงัใหเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในตาํแหน่งทีสอบแข่งขนัได้
ต่อเมือพน้จากตาํแน่งขา้ราชการการเมืองแลว้ 

  
มาตรา ๒๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๕ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ด

ไดรั้บบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ใหไ้ดรั้บเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง ตามทีกาํหนดไว้
สาํหรับตาํแหน่งนนั 

การรับเงินเดือนหรือเงินประจาํตาํแหน่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๒๕ ในกรณีทีมีเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งยิงเพือประโยชน์แก่การสอน

หรือวิจยั ก.พ.อ. จะวางหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัให้สถาบนัอุดมศึกษาบรรจุและแต่งตงับุคคลทีมี



ความรู้ความสามารถและความชาํนาญงานสูงเขา้รับราชการในตาํแหน่งวิชาการ โดยให้ไดรั้บ
เงินเดือนสูงกวา่เงินเดือนทีกาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งนนักไ็ด ้

  
มาตรา ๒๖ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไปดาํรงตาํแหน่งประเภท

ผูบ้ริหารในตาํแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนทีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงิน
ประจาํตาํแหน่ง เวน้แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดี เมือไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงสุดของตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารยขึ์นไปในขณะทีดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ใหไ้ดรั้บเงินเดือนจนถึงขนัสูงสุดของตาํแหน่ง
ศาสตราจารยไ์ด ้

ใหผู้ช่้วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหวัหนา้หน่วยงานทีเรียกชืออยา่งอืนที
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

เมือผูบ้ริหารตามวรรคหนึงและวรรคสองพน้จากตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารแลว้ 
ให้ผูน้นักลบัไปปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งเดิมและให้รับเงินเดือนตามตาํแหน่งนนัในขนัทีไดรั้บอยู่
ในขณะทีพน้ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 

การไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารตามมาตรานี ไม่ตดัสิทธิขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึงดาํรงตาํแหน่งวิชาการในการไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งประเภท
วิชาการตามตาํแหน่งวิชาการทีตนครองอยู ่

  
มาตรา ๒๗ ในกรณีทีมีการแต่งตงับุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารตาม

มาตรา ๒๖ วรรคหนึงจากบุคคลทีมิไดเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เงินเดือน เงิน
ประจาํตาํแหน่งและเงินเพิมพิเศษของผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

รองอธิการบดีทีจะไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งจากงบประมาณแผน่ดินจะมีไดไ้ม่เกิน
หา้อตัรา และในกรณีทีสถาบนัอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ใหมี้รองอธิการบดีดงักล่าวเพิมไดว้ิทยาเขต
ละหนึงอตัรา 

ผูช่้วยอธิการบดีทีจะไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งจากงบประมาณแผน่ดิน จะมีไดไ้ม่
เกินสามอตัรา 

รองคณบดีทีจะไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งจากงบประมาณแผน่ดิน จะมีไดไ้ม่เกิน
สามอตัรา 

  
มาตรา  ๒๘  การบรรจุ บุคคลเข้า รับราชการ เ ป็นข้าราชการพลเ รือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาและการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง ใหอ้ธิการบดีเป็นผูส้ังบรรจุและแต่งตงั เวน้แต่



การแต่งตงัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) 
และตาํแหน่งประเภททวัไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) ใหรั้ฐมนตรี
นาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพือนาํความกราบบงัคมทูลเพือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงั 

การแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา  ๒๙  ผู ้ได้รับการบรรจุ เข้า รับราชการเป็นข้าราชการพลเ รือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา และแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งใดตามมาตรา ๒๒ ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ
ในตาํแหน่งนนั ตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

ผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการซึงถูกสังใหอ้อกจากราชการ เพราะมี
ความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมทีจะปฏิบติัหนา้ทีราชการในตาํแหน่งที
ไดรั้บแต่งตงั ให้ถือเสมือนหนึงว่าไม่เคยเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา แต่ทงันีไม่
กระทบถึงการปฏิบติัหน้าทีราชการ การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อืนใดทีไดรั้บจากทาง
ราชการ ในระหวา่งทีผูน้นัทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

  
มาตร า  ๓๐  ผู ้ไ ด้ รั บแ ต่ งตัง ให้ ดํา ร งตํา แห น่ งข้า ร าชก า รพล เ รื อนใน

สถาบนัอุดมศึกษาตาํแหน่งใดตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนนัตามมาตรา ๒๐ 
ในกรณีทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดใหป้ริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพใด

เป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ใหห้มายถึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรที ก.พ.อ. รับรองตาม
มาตรา ๑๔ (๘) 

  
มาตรา ๓๑ การเลือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาขึนแต่งตงัให้ดาํรง

ตาํแหน่งสูงขึน ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๓๒ การโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสามารถกระทาํได ้

ในกรณีดงัต่อไปนี 
(๑) การโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่ง

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในต่างสถาบนัอุดมศึกษา อาจกระทาํไดเ้มือผูมี้อาํนาจตาม
มาตรา ๒๘ ทงัสองฝ่ายยนิยอมในการโอนและเจา้ตวัสมคัรใจ 



(๒) การโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง
ประเภทผูบ้ริหารในต่างสถาบนัอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. 
กาํหนด 

(๓) การรับโอนขา้ราชการทีมิใช่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและมิใช่
ขา้ราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถินมาเป็นขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๓๓ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดได้รับแต่งตงัให้ดาํรง

ตาํแหน่งใดตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว้ หากภายหลงัปรากฏว่าเป็นผูข้าด
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนนั ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๒๘ แต่งตงัผูน้นัไปดาํรงตาํแหน่งเดิม
หรือตาํแหน่งอืนทีเทียบเท่าทีตอ้งใชคุ้ณสมบติัเฉพาะทีผูน้นัมีอยูต่ามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไข
ที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๓๔ ผูซึ้งเคยเป็นขา้ราชการอาจขอกลบัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 
(๑) ออกจากราชการเมือถูกสังใหไ้ปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับ

ราชการทหารเมือผูน้นัพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย 
(๒) ออกจากราชการโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีเพือไปปฏิบติังานใด ๆ ซึง

ให้นบัเวลาระหว่างนนัสาํหรับการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเตม็เวลาราชการตามกฎหมายว่า
ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(๓) ลาออกจากราชการไปดว้ยเหตุใด ๆ อนัมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการใน
ระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

การกลบัเขา้รับราชการ การนบัวนัรับราชการ และเงินเดือนทีจะไดรั้บของผูข้อ 
กลบัเขา้รับราชการตามวรรคหนึงแต่ละกรณี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. 
กาํหนด 
 


