
 
 
 
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
 ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการ          
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ให้มีความเหมาะสม            
และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ประกอบมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และ             
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕9  เมือ่วันที่  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙     
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข   
ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
  “ก.บ.ม.” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “คณะ” หมายถึง  คณะและวิทยาลัยหรือสว่นราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า     
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง  จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กระทรวงศึกษาธิการ  
และให้หมายรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดต้ังขึ้นตามความในพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  “ข้าราชการ” หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

2/ “ก.พ.อ.” หมายถึง...  
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  “ก.พ.อ.” หมายถึง  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ข้อ 5 การต่อเวลาราชการของข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความต้องการของคณะ               
หรือมหาวิทยาลัย มิใช่สทิธิของผู้ขอต่อเวลาราชการ และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังระยะ ๔ ปี ของ
มหาวิทยาลัย  
 ข้อ 6 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด
ไว้ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  และข้อบังคับน้ี 
 ข้อ 7 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  (1) ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์  ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีส่ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าซึ่งได้ย่ืนคําขอดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนย่ืนคําขอต่อเวลาราชการก็ให้มีสทิธิย่ืนได้ แต่มหาวิทยาลยัจะต่อเวลา
ราชการให้บุคคลน้ันได้ก็ต่อเมือ่ประกาศแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์น้ัน ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ                
ที่เกษียณอายุราชการ 
  (2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 เป็นต้นไป 
  (3) ไม่เป็นผูม้ีลกัษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (4) มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ผา่นการตรวจสุขภาพและต้องมใีบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล  
ภายในสามสบิวันก่อนวันย่ืนเรื่อง 
  (5) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  3 ปี  จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่
เกษียณอายุราชการ  ดังน้ี   
   (ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารย์ผูส้อนตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด  และ 
   (ข) มีผลงานทางวิชาการอันได้แก่ ตํารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละหน่ึงเล่มหรือรายการ  หรือบทความทางวิชาการ เฉลี่ยปีละ  
ไม่น้อยกว่าสามเรื่อง  ทั้งน้ี  เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
  ในกรณีทีผู่้ขอต่อเวลาราชการดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ใหล้ดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 
  ในกรณีทีผู่้ขอต่อเวลาราชการดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ไม่ครบสามปี  
ให้นําผลงานทางวิชาการในขณะดํารงตําแหน่งก่อนหน้าน้ันมานับรวมได้ 
 ข้อ 8 ให้กองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสํารวจข้อมูลข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการที่มี
คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการ  นําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 

3/ข้อ ๙ ให้ข้าราชการ ... 
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ข้อ 9  ให้ข้าราชการทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ 7 ที่ประสงค์จะต่อเวลาราชการดําเนินการเพ่ือขอต่อเวลา

ราชการเสนอมหาวิทยาลัยตามวิธีการทีม่หาวิทยาลัยประกาศกําหนด  ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคมของปี                   
ที่เกษียณอายุราชการ  ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี 
 ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  “คณะกรรมการ                     
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี”  คณะหน่ึง  ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูท้รงคณุวุฒิ  เป็นประธาน 
(2) อธิการบดี      เป็นรองประธาน 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูท้รงคณุวุฒิ ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(4) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นกรรมการ 
(5) รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์  เป็นกรรมการ 
(6) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    เป็นเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมอํีานาจและหน้าที ่ ดังต่อไปน้ี 

 (1) พิจารณาคําขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
 (2) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัว่าจะสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการหรือไม ่
 ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการต่อเวลาราชการใหแ้ก่
ข้าราชการให้แล้วเสร็จก่อนสิน้ปีงบประมาณที่ข้าราชการผูน้ั้นจะเกษียณอายุราชการ 
  การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สดุ 
 ข้อ 12 ข้าราชการท่ีได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ให้รับราชการต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปี 
งบประมาณที่ผูน้ั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 ข้อ 13 ข้าราชการท่ีได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ  และได้รบัคําสั่งให้รับราชการต่อไปต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและหรือวิจัยเท่าน้ัน  จะดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  และงานบริหารอ่ืนที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได้ 
 ข้อ 14 ให้มหาวิทยาลยัประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ     
เป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
  ในกรณีที่ข้าราชการดังกลา่วไม่ผ่านการประเมินในปีใดให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสั่งให้                
ผู้น้ันออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  มาตรา 57   
 ข้อ 15 การใดทีม่ิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี  ให้ถือปฏิบัติตามท่ี  ก.พ.อ.  หรอืสภามหาวิทยาลยัหรือ
มหาวิทยาลยักําหนดแล้วแต่กรณี 
 

๔/ข้อ 16 .... 
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 ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถนุายน  พ.ศ. 2559 
 
 
(นายวิขัย  ศรขีวัญ) 

           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 คือ  โดยที่ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข          
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ
ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติเก่ียวกับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ได้กําหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลกําหนดให้ออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย              
จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับน้ี 
 
 
 
 


