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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว เปนแนวทางปฏิบั ติสําหรับสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) หลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดวนมาก  ที่  ศธ  ๐๕๐๙.๕/ว  ๑  
ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘   

(๒) หลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับปรับปรุง)  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดวนที่สุด  
ที่  ศธ  ๐๕๐๙.๕/ว  ๑  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๙ 

ขอ ๒ ใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  นับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษามิใชสิทธิของผูขอตอเวลาราชการ 
ขอ ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากําลัง  

ระยะ  ๔  ป  (หรือกวานั้น)  โดยกําหนดเกณฑ  และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปน
รายสาขาวิชาที่ชัดเจน  และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยที่ตองการเปนรายสาขาวิชา  
เปนรายป 

ขอ ๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ  
ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) ดํารงตําแหนงศาสตราจารย   หรือตําแหนงรองศาสตราจารย   อยูกอนหรือ   ณ   
วันที่  ๓๑  มีนาคม  ของปที่เกษียณอายุราชการ  หากดํารงตําแหนงหลังจากนี้ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณารับเขาปฏิบัติงานตอในแนวทางอื่น  ๆ 
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ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เปนตนไป  ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  
ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 

(๒) เปนผู เกษียณอายุราชการตามพระราชบัญญั ติ   บํา เหน็จ   บํานาญ   ขาราชการ   
พ.ศ.  ๒๔๙๔  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 

(๓) เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  ผานการตรวจสุขภาพ   
โดยมีใบรับรองแพทยจากสถาบันของรัฐรับรองและรับรองไวไมเกิน  ๑  ป 

(๔) ทําหนาที่สอนหรือวิจัย 
(๕) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง  ๓  ป  จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ของปที่

เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ดังนี้ 
 (ก) ตําแหนงศาสตราจารย 
  (ก  ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  และ 
  (ก  ๒) มีผลงานทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 
   (ก  ๒.๑) ตําราที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๑  เลม  หรือ 
   (ก  ๒.๒) หนังสือที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๑  เลม  หรือ 
   (ก  ๒.๓) งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๑  เร่ือง  หรือ 
   (ก  ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการเผยแพรเฉลี่ยปละ   

๑  รายการ  หรือ 
   (ก  ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๓  เร่ือง   
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด 
กรณีที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารยไมครบ  ๓  ป  กอนเกษียณอายุราชการ  ใหใชผลงาน 

ทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารยมานับรวมได 
 (ข) ตําแหนงรองศาสตราจารย 
  (ข  ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  และ 
  (ข  ๒) มีผลงานทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 
   (ข  ๒.๑) ตําราที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๑  เลม  หรือ 
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   (ข  ๒.๒) หนังสือที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๑  เลม  หรือ 
   (ข  ๒.๓) งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๑  เร่ือง  หรือ 
   (ข  ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการเผยแพรเฉลี่ยปละ  

๑  รายการ  หรือ 
   (ข  ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  เฉลี่ยปละ  ๒  เร่ือง   
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด 
กรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยไมครบ  ๓  ป  กอนเกษียณอายุราชการ  ใหใชผลงาน 

ทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงเปนรองศาสตราจารยมานับรวมได 
ขอ ๖ การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลาราชการใหดําเนินการ

ดังนี้ 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ  และจะใหปฏิบัติงาน 
ตอดวยแนวทางตาง  ๆ  รวมทั้งแนวทางการตอเวลาราชการ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขฉบับนี้  
ทั้งนี้เฉพาะในสาขาวิชาที่ไดวิเคราะหแลวในขอ  ๔  วามีความขาดแคลนและจําเปนตองรักษาคณาจารย  
ใหปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการเทานั้น 

(๒) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  พิจารณาดําเนินการ
อนุมัติตอเวลาราชการแกคณาจารยที่ผานการพิจารณาในขอ  ๖  (๑)  ซ่ึงตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน  
ตามหลักเกณฑขอ  ๕  และตองไดรับคํายินยอมจากผูนั้นดวย  ทั้งนี้  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให
ตอเวลาราชการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา  ๖  เดือน 

ขอ ๗ สถาบันอุดมศึกษาตองกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไดรับการตอ
เวลาราชการ  ในประเด็นตาง  ๆ  ดังนี้ 

(๑) ผูไดรับการตอเวลาราชการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าที่  ก.พ.อ.  กําหนด
ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่  ทม  ๐๒๐๒.๔/ว  ๑๙  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๒ 

(๒) ผูไดรับการตอเวลาราชการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  พรอมจะปฏิบัติงานตอไป   
โดยมีการตรวจสุขภาพประจําป 

(๓) ผูไดรับการตอเวลาราชการปฏิบัติหนาที่โดยมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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ขอ ๘ ขาราชการที่ไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ  ใหรับราชการตอไปไดจนถึง   
วันส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

ขอ ๙ ขาราชการที่ไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ  และไดรับคําส่ังใหรับราชการ  
ตอไป  ตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น  ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได 
ในกรณีที่ภาระงานใดอาจถือวาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือวิจัย  หรือไมนั้น  ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจ  
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 
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