บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗

หลักการ
ปรับปรุงกฎทบวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
เหตุผล
โดยที่กฎทบวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ มีจานวนหลายฉบับและใช้ บังคับมาเป็ นเวลานานแล้ วทาให้ เกิดความไม่สะดวก
ในการใช้ และไม่สอดคล้ องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับได้ มีการปรับปรุงโครงสร้ างการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยกาหนดให้ โอนทบวงมหาวิท ยาลัยไปเป็ นของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวก เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
การปรับปรุงโครงสร้ างการบริหารราชการดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการพลเรือนในมหาวิ ทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกอบกับมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ยกเลิก
(๑) กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) กฎทบวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) กฎทบวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๔) กฎทบวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๕) กฎทบวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๖) กฎทบวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๗) กฎทบวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
(๘) กฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
__________________________________________
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๙ ก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๒
ข้ อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
เว้ นแต่ข้อ ๑๘ ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ มีคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.ม.” ประกอบด้ วย นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ น
รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิได้ เป็ น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมือง จานวนไม่น้อยกว่าเก้ าคนแต่ไม่เกินสิบห้ าคน โดยต้ องเป็ น
ผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับราชการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้
เลขาธิการคณะกรรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งข้ าราชการของสานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ผู้ใดพ้ นจากตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ผู้น้ันพ้ นจากตาแหน่งกรรมการ
ก.ม. มีอานาจหน้ าที่ปฏิบัติตามความในกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๔ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ให้ อยู่ในตาแหน่งได้ คราวละสองปี
เมื่อตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายใน
กาหนดสามสิบวัน เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
ผู้ซ่ึงได้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนั้น ให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซ่ึงตนแทน
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอีกก็ได้
ในกรณีท่กี รรมการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่
ข้ อ ๕ การประชุม ก.ม. ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม ก.ม. ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้
ให้ รองประธานเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ก.ม. ถ้ ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการ
ผู้น้ันไม่มีสทิ ธิเข้ าประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด

๓
ข้ อ ๖ ก.ม. มีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ม. วิสามัญ”
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.ม. มอบหมายได้
ในกรณีท่กี รรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ อ.ก.ม. วิสามัญ ที่ได้ รับแต่งตั้งจาก ก.ม. คณะนั้นพ้ นจากตาแหน่งไปด้ วย ในระหว่างที่ยังมิได้ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ อ.ก.ม. วิสามัญปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ มีการแต่งตั้ง
อ.ก.ม. วิสามัญใหม่
ข้ อ ๗ ให้ มีอนุกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจาทุกมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า
“อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ” ประกอบด้ วย
(๑) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย และหัวหน้ าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวนสามคน
(๓) อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์และข้ าราชการประจา จานวนสามคน
(๔) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกจาก
บุคคลภายนอก จานวนสามคน
ให้ อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้ เป็ นไปตามที่
ก.ม. กาหนด
ประธานและอนุกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีท่ตี าแหน่งประธานหรืออนุกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ ดาเนินการแต่งตั้ง
ประธานหรือเลือกอนุกรรมการแทนภายในกาหนดสามสิบวัน ผู้ซ่ึงได้ รับแต่งตั้งเป็ นประธานหรือได้ รับ
เลือกเป็ นอนุกรรมการแทนนั้น ให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซ่ึงตนแทน
ในกรณีท่ปี ระธานและอนุกรรมการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ แต่งตั้งประธาน
และเลือกอนุกรรมการใหม่ ให้ ประธานและอนุกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้ าที่ไปก่อน
จนกว่าจะได้ แต่งตั้งประธานและเลือกอนุกรรมการใหม่
ในกรณีท่อี นุกรรมการตาม (๒) พ้ นจากตาแหน่งผู้บริหารที่กาหนดไว้ ใน (๒) หรือ
อนุกรรมการตาม (๓) ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย และหัวหน้ าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่ น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ พ้นจากตาแหน่งอนุกรรมการ
อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมีหน้ าที่พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน และการร้ องทุกข์ และมีหน้ าที่ช่วย ก.ม. ปฏิบัติการตามที่ ก.ม.
มอบหมาย และให้ ความเห็นแก่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรึกษา

๔

ข้ อ ๘ ให้ มีอนุกรรมการสามัญ ประจาทุกมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า
“อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย” ประกอบด้ วยอธิการบดีเป็ นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์
ผู้อานวยการสถาบันหรือผู้อานวยการสานัก และหัวหน้ าแผนกอิสระ ถ้ ามี เป็ นอนุกรรมการโดยตาแหน่ง
ทั้งนี้ อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของอนุกรรมการโดยตาแหน่ง จะแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยนั้นเป็ นอนุกรรมการอีกจานวนไม่เกินห้ าคนก็ได้ อนุกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งให้ อยู่ใน
ตาแหน่งได้ คราวละสองปี
ให้ อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใดมีวิทยาลัยเป็ นส่วนราชการ ให้ หัวหน้ าของวิทยาลัยนั้นเป็ นอนุกรรมการ
โดยตาแหน่งด้ วย
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมีหน้ าที่ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ และมีหน้ าที่ช่วย ก.ม.
ปฏิบัติการตามที่ ก.ม. มอบหมาย และให้ ความเห็นแก่อธิการบดีตามที่อธิการบดีปรึกษา
ข้ อ ๙ ให้ นาข้ อ ๕ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.ม. วิสามัญ อ.ก.ม. อุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยและ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมีอานาจตั้งกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทาการตามที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้ อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้ าที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การร้ องทุ กข์ การอุทธรณ์ และการอื่นตามที่ ก .ม. กาหนด ก .ม.
อาจกาหนดให้ มีผ้ ูแทนของกลุ่มข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เข้ าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาด้ วยก็ได้
จานวน คุณสมบัติ การเลือกตั้ง และวาระการดารงตาแหน่งของผู้แทนของกลุ่มข้ าราชการ
พลเรือนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๑๒ การกาหนดตาแหน่ง และการให้ ได้ รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
การบรรจุและการแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ วินัย
และการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ของ
ข้ าราชการพลเรือน ซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงนี้ การใดที่มิได้ กาหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม

๕
ภายใต้ บังคับวรรคสาม ในกรณีท่นี ากฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนมาใช้ บังคับนั้น ให้ บรรดา
อานาจหน้ าที่ของ ก.พ. เป็ นอานาจหน้ าที่ของ ก.ม. ให้ อานาจหน้ าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ.
กรม เป็ นอานาจหน้ าที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ให้ อานาจหน้ าที่ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน เป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามข้ อ ๒๗ และให้ อานาจ
หน้ าที่ของรัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี เป็ นอานาจหน้ าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรืออธิการบดี แล้ วแต่กรณี
กรณีท่นี ากฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนมาใช้ บังคับนั้น ให้ อานาจหน้ าที่เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนและการร้ องทุกข์ของ อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เป็ นอานาจหน้ าที่ของ อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
และให้ อานาจหน้ าที่ของรัฐมนตรี เจ้ าสังกัด หรืออธิบดีเป็ นอานาจหน้ าที่ของอธิการบดี แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๑๓ ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็ นผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
(๑) คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้ อานวยการ
วิทยาลัย และหัวหน้ าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็ นผู้บังคับบัญชาของ
ข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือ
ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้ อยละห้ าและเป็ นเวลาไม่เกินสองเดื อน
(๒) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และอธิการบดี ซึ่งเป็ นผู้บังคับบัญชาของข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้กระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้ อยละห้ า และเป็ นเวลา
ไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
ข้ อ ๑๔ ตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ได้ แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่สอน วิจัย และให้ บริการทางวิชาการ ได้ แก่
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
(ข) ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่ให้ บริการทางวิชาการ ได้ แก่ ตาแหน่งในสายงานต่างๆ ดังนี้
(๑) บรรณารักษ์
(๒) โสตทัศนศึกษา
(๓) แพทย์
(๔) พยาบาล
(๕) วิจัย
(๖) ตาแหน่งในสายงานวิชาการอื่น ที่ ก.ม. กาหนด
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(ค) ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ได้ แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการสถาบัน หรือผู้อานวยการสานัก
(๕) หัวหน้ าแผนกอิสระ
(๖) รองคณบดี
(๗) รองผู้อานวยการศูนย์ รองผู้อานวยการสถาบัน หรือรองผู้อานวยการสานัก
(๘) หัวหน้ าภาควิชา หรือหัวหน้ าแผนกวิชา
(๙) ผู้อานวยการกอง
(๑๐) เลขานุการคณะ
(๑๑) หัวหน้ ากอง
(๑๒) หัวหน้ าแผนก
(๑๓) ตาแหน่งอื่นที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๑๕ มหาวิทยาลัยใดจะมีตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาแหน่งใด
จานวนเท่าใด และจะต้ องใช้ ผ้ ูมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด ให้ ก.ม. กาหนดโดยให้ คานึงถึง
ลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
ข้ อ ๑๖ ให้ ก.ม. จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้
เป็ นบรรทัดฐานทุกตาแหน่ง ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ แสดงชื่อของตาแหน่ง หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ผ้ ูดารงตาแหน่งจะต้ องมี
และสาหรับตาแหน่งตามข้ อ ๑๘ (ข) และ (ค) (๒) ให้ แสดงอันดับเงินเดือนที่ให้ ได้ รับ โดยอนุโลมตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
ข้ อ ๑๗ ในกรณีท่ลี ักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาแหน่งใดที่ ก.ม. กาหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ม. พิจารณา
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นเสียใหม่ให้ เหมาะสม
ข้ อ ๑๘ ข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ ได้ รับ
เงินเดือนตามตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่สอน วิจัย และให้ บริการทางวิชาการตามข้ อ ๑๔ (ก) ให้ ได้ รับ
เงินเดือนตามที่ ก.ม. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่ให้ บริการทางวิชาการ ตามข้ อ ๑๔ (ข) ให้ ได้ รับเงินเดือนตามที่
ก.ม. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

๗
(ค) ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ
(๑) ตาแหน่งตามที่ระบุไว้ ในข้ อ ๑๔ (ค) (๑) ถึง (๘) ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่แต่งตั้ง
จากผู้ดารงตาแหน่งในข้ อ ๑๔ (ก) ให้ ได้ รับเงินเดือนตามตาแหน่งที่ระบุไว้ ใน (ก) เว้ นแต่
(๑.๑) ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
(๑.๑.๑) เมื่อได้ รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ระดับ ๙ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท ๑๐ ได้
(๑.๑.๒) เมื่อได้ รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งศาสตราจารย์
ระดับ ๑๐ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท ๑๑ ได้ โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในวันแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งถัดไป และในขั้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั้นเงินดืเอนของระดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับ
ที่ข้าราชการจะได้ รับเมื่อได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งท้ายกฎ .พ.
ก ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้ รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งถัดไป
(๑.๒) ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี เมื่อได้ รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท ๑๐ ได้ เฉพาะกรณีตาแหน่งรองอธิการบดี
ที่ได้ รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ จากเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้ วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่ง โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในวันแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งถัดไป และในขั้น
ที่เทียบได้ ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของระดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการจะ
ได้ รับ
เมื่อได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญได้ รับเงิ นเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งถัดไป
(๒) ตาแหน่งตามที่ระบุไว้ ในข้ อ ๑๔ (ค) (๙) ถึง (๑๓) ให้ ได้ รับเงินเดือนตามที่
ก.ม. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ในกรณีท่มี ีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องรับโอนข้ าราชการ เพื่อแต่งตั้ ง
ให้ ดารงตาแหน่งตามข้ อ ๑๔ (ก) ก.ม. อาจกาหนดให้ ผ้ ูน้ันได้ รับเงินเดือนในอันดับหรือขั้นเงินเดือน
ไม่สงู กว่าเดิมที่ผ้ ูน้ันได้ รับได้ แต่ต้องไม่สงู กว่าขั้นสูงสุดของตาแหน่งศาสตราจารย์
ทั้งนี้ ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้ วยเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ง โดย ก.ม. จะกาหนดให้ มีอนั ดับตามที่กาหนดไว้ ในบัญชีดังกล่าวหรือไม่กไ็ ด้
ข้ อ ๑๙ ผู้ดารงตาแหน่งตามข้ อ ๑๔ อาจได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วย
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ข้ อ ๒๐ การให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยได้ รับ เงินเดือนตาม
ข้ อ ๑๘ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ตาแหน่งใดมีอตั ราเงินเดือนหลายอันดับ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นได้ รับเงินเดือนขั้นต่า
ของอันดับถัดไป ให้ ผ้ ูมีอานาจสั่งบรรจุตามข้ อ ๒๗ มีคาสั่งให้ ผ้ ูน้ันได้ รับเงินเดือนในอันดับถัดไปนั้ น

๘
ข้ อ ๒๑ การบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ให้ บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่
ในบัญชีผ้ ูสอบแข่งขันได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้ บังคับสาหรับการบรรจุบุคคลเข้ ารั บราชการตามข้ อ ๒๕ ข้ อ ๒๖
ข้ อ ๓๓ ข้ อ ๓๔ ข้ อ ๓๕ และข้ อ ๓๖
ข้ อ ๒๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งใด ต้ องมีคุณสมบัติท่วั ไปหรือได้ รับการยกเว้ น
ในกรณีท่ขี าดคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน และต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้นตามที่ ก.ม. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งหรือได้ รับอนุมัติจาก ก.ม.
ตามข้ อ ๓๐ ด้ วย
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง ซึ่งขาดคุณสมบัติท่วั ไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน ให้ มีสทิ ธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสทิ ธิได้ รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ต่อเมื่อพ้ นจากตาแหน่ง
ข้ าราชการการเมืองแล้ ว
ข้ อ ๒๓ ให้ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับ
ราชการ หลักสูตรและวิธดี าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และ
การยกเลิกบัญชีผ้ ูสอบแข่งขันได้ ให้ เป็ นไปตามที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๒๔ ผู้สอบแข่งขันได้ ซ่ึงอยู่ในลาดับที่ท่จี ะได้ รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งใด ถ้ าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติท่วั ไปโดยไม่ได้ รับการยกเว้ นในกรณีท่ขี าดคุณสมบัติตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอยู่ก่อนหรือภายหลังการ
สอบแข่งขันโดยไม่ได้ รับการอนุมัติจาก ก.ม. ตามข้ อ ๓๐ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ข้ อ ๒๕ ในกรณีท่มี ีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน อ .ก.ม.
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลื อกบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๒๖ มหาวิทยาลัยใดมีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้ องบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานสูงมากเป็ นพิเศษเข้ ารับราชการในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ มหาวิทยาลัยนั้นดาเนินการขออนุมัติ ก.ม. เมื่อ ก.ม. ได้ พิจารณาอนุมัติให้ บรรจุและได้
กาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะให้ ได้ รับแล้ ว ให้ ผ้ ูมีอานาจตามข้ อ ๒๗ บรรจุและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนด

๙
ข้ อ ๒๗ การบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการและการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ ผ้ ูมีอานาจดังต่อไปนี้เป็ นผู้ส่งั บรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งซึ่งได้ รับเงินเดือนในอันดับ ๑๐ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยอนุมัติของ ก.ม. เป็ นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานนายกรัฐมนตรี
เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งซึ่งได้ รับเงินเดือนตั้งแต่อนั ดับ ๙ ลงมา
อธิการบดีผ้ ูบังคับบัญชาโดยอนุมัติของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเป็ นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
การแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามข้ อ ๑๔ (ก) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๒๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ให้ ผ้ ูมีอานาจดังต่อไปนี้เป็ นผู้ส่งั เลื่อน
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาหรับตาแหน่งซึ่งได้ รับเงินเดือนในอันดับ
๑๐ ตาแหน่งอธิการบดี หรือตาแหน่งศาสตราจารย์
(๒) อธิการบดีผ้ ูบังคับบัญชา สาหรับตาแหน่งซึ่งได้ รับเงินเดือนตั้งแต่อนั ดับ ๙ ลงมา
นอกจากตาแหน่งตาม (๑)
ข้ อ ๒๙ ผู้ได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยตาแหน่งใดตามข้ อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และข้ อ ๒๕ ให้ ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่ง
โดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน เว้ นแต่กาหนดเวลาและวิธกี ารทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการให้ เป็ นไปตามที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๓๐ ผู้ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาแหน่งใด
ต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งนั้น ตามที่ ก.ม. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ในกรณีท่มี ีเหตุผลและความจาเป็ น ก.ม. อาจอนุมัติให้ แต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนที่มี
คุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยก็ได้
ในกรณีท่ี ก.ม. กาหนดให้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ให้ หมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.ม. รับรอง
ข้ อ ๓๑ การย้ ายข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ต้ องย้ ายไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งซึ่งอาจได้ รับ
เงินเดือนในอันดับที่ไม่สงู กว่าเดิม แต่ถ้าจะแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งซึ่งอาจได้ รับเงินเดือนในอันดับที่
ต่ากว่าเดิม จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจาก ก.ม. แล้ ว

๑๐
ข้ อ ๓๒ การเลื่อนข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยขึ้นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งซึ่งอาจได้ รับเงินเดือนในอันดับที่สงู ขึ้น ให้ เลื่อนและแต่งตั้งจาก
ผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้ รับคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ เป็ นไปตามที่
ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๓๓ การโอนข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในต่างมหาวิทยาลัยอาจกระทาได้ เมื่อผู้มี
อานาจสั่งบรรจุท้งั สองฝ่ ายได้ ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ ว โดยให้ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งซึ่งอาจได้ รับ
เงินเดือนในอันดับที่ไม่สงู กว่าเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สงู กว่าเดิม เว้ นแต่การโอนผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ กระทาได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๓๔ การโอนพนักงานเทศบาลที่ไม่ใช่พนักงานเทศบาลวิสามัญ หรือการโอน
ข้ าราชการซึ่งไม่ใช่ผ้ ูดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง
ข้ าราชการวิสามัญ หรือข้ าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย อาจกระทาได้ เมื่อมหาวิทยาลัยที่จะรับโอนทาความตกตง
กับเจ้ าสังกัดแล้ ว
การโอนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ ถือเวลาทางานหรือเวลาราชการของผู้ซ่ึงโอนมา
ตามวรรคหนึ่ง เป็ นเวลาราชการที่ดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงนี้ด้วย
ข้ อ ๓๕ ข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้ใด
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้น้ันพ้ นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ ารับราชการในตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ภายในกาหนด
หนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้ นจากราชการทหาร ให้ ผ้ ูมีอานาจตามข้ อ ๒๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนด
ข้ อ ๓๖ ข้ าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้ใด
ได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้ นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการ
คานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการ ถ้ าผู้น้ัน
กลับเข้ ารับราชการภายในกาหนดเวลาสี่ปี นับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ ผ้ ูมีอานาจ
่ ก กาหนด
ตามข้ อ ๒๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที.ม.

๑๑
ข้ อ ๓๗ การกาหนดอัตราค่าจ้ าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินค่าจ้ าง การสอบสวน
การรักษาวินัยและการออกจากงานของลูกจ้ างของมหาวิทยาลัยที่เป็ นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ นาระเบียบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับลูกจ้ างของส่วนราชการมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๘ ให้ ก.ม. อ.ก.ม. วิสามัญ อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ เป็ น ก.ม. อ.ก.ม.วิสามัญ
อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๓๙ ในระหว่างที่ ก.ม. ยังมิได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพื่อปฏิบัติการตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ม. กาหนดที่ใช้ บังคับอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับยังคง
ใช้ บังคับได้ ต่อไป
ข้ อ ๔๐ การใดอยู่ในระหว่างดาเนินการตามกฎกระทรวงหรือกฎทบวงที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับให้ การนั้นดาเนินการต่อไปจนกว่า ก.ม. จะมีมติเปลี่ยนแปลง
ข้ อ ๔๑ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามกฎกระทรวงนี้
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

__________________________________________
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๙ ก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

