
เรื่องเสร็จท่ี ๑๘๘๔/๒๕๕๘ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  สิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเป+นประธานสภาคณาจารย.

และข1าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย.และข1าราชการ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘     

   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได�มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๖.๑๐๐๐/๑๒๕๘  

ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว+า มาตรา ๒๒  
แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให�มหาวิทยาลัยแต+ละแห+ง
มีสภาคณาจารย:และข�าราชการ ประกอบด�วย ประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการ
สภาคณาจารย:และข�าราชการซ่ึงเลือกจากคณาจารย:ประจําและข�าราชการของมหาวิทยาลัย  
โดยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ:และวิธีการได�มา วาระการดํารงตําแหน+ง และการพ�นจากตําแหน+ง
ของประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการ ให�เป>นไปตาม
ข�อบังคับของมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีมาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิ
ท่ีจะได�รับการแต+งต้ังให�ดํารงตําแหน+งตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหน+งอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได� กรณีมีประเด็นปEญหาว+า “คณาจารย:ประจํา 
และข�าราชการ” ตามมาตรา ๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) หรือไม+ อย+างไร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงได�มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๖(กบค)/๒๕๗๓ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอหารือว+า “คณาจารย:ประจําและข�าราชการ”  
ตามมาตรา ๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายความ
รวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมิใช+ผู�ดํารงตําแหน+งทางวิชาการด�วยหรือไม+ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได�มีหนังสือ ด+วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๙๒(๓.๙)/๒๕๔๒ 
ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือตอบข�อหารือของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุปความได�ดังต+อไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมิใช+ผู�ดํารงตําแหน+งทางวิชาการ 
มีสิทธิได�รับเลือกให�ดํารงตําแหน+งกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการหรือไม+ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว+า ตามมาตรา ๔๙ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให�คณาจารย:ประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหน+งทางวิชาการ 
เป>นศาสตราจารย: รองศาสตราจารย: ผู�ช+วยศาสตราจารย: และอาจารย: ซ่ึงกฎหมายมิได�นิยามศัพท: 
คําว+าคณาจารย:ประจําไว�เป>นการเฉพาะ แต+จะพบถ�อยคําว+าคณาจารย:ประจําปรากฏอยู+หลายแห+ง 
 
                                                 

 ส+งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๖/๒๗๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒ 

ในบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ การบัญญัติถ�อยคําว+า
คณาจารย:ประจําในมาตราต+าง ๆ ข�างต�น ซ่ึงเป>นบทบัญญัติท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารมหาวิทยาลัย
และเก่ียวพันกับงานวิชาการอย+างใกล�ชิด ย+อมมีเจตนารมณ:ชัดเจนว+า มุ+งหมายให�หมายถึงบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน�าท่ีเป>นอาจารย:ผู�สอนและทํางานประจําอยู+ในมหาวิทยาลัยเป>นสําคัญ  
ไม+รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย:พิเศษแต+อย+างใด  ดังนั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีเป>นคณาจารย:ประจําจึงมีสิทธิได�รับการเลือกให�ดํารงตําแหน+งกรรมการ
สภาคณาจารย:และข�าราชการได� (เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี  
๑๕๑/๒๕๔๙)   

ประเด็นท่ีสอง มาตรา ๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให�ประธานและกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการ จะต�องเลือกมาจาก
คณาจารย:ประจําและข�าราชการ ซ่ึงคําว+า “ข�าราชการ” นั้น หมายความรวมถึงพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ด�วยหรือไม+ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว+า 
องค:ประกอบของสภาคณาจารย:และข�าราชการประกอบด�วยบุคคลสองกลุ+ม ได�แก+ กลุ+มคณาจารย:
ประจําและกลุ+มข�าราชการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได�เป>นคณาจารย:ประจํา (เทียบเคียงความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๘๖๙/๒๕๕๒) กรณีจึงแปลความได�ว+า คําว+าข�าราชการหมายถึง
ข�าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนท่ีมิได�เป>นคณาจารย:ประจํา  ดังนั้น องค:ประกอบ
ของสภาคณาจารย:และข�าราชการจึงมิได�หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
(สายสนับสนุน)  

จากข�อเท็จจริงประกอบกับข�อกฎหมายดังกล+าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว+า คําว+า “คณาจารย:ประจําและข�าราชการ” ตามมาตรา ๒๒ 
แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายความรวมถึงพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ด�วยหรือไม+ ซ่ึงหากไม+รวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสามารถออกข�อบังคับกําหนดคุณสมบัติของ
ประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการให�หมายความรวมถึง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ได�หรือไม+ 

โดยท่ีปEญหากฎหมายดังกล+าวเป>นประเด็นปEญหาสําคัญท่ีต�องการความรอบคอบ 
ในการพิจารณา และเพ่ือเป>นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการต+อไป เลขาธิการคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาจึงอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๒ วรรคหนึ่ง แห+งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว+าด�วย 
การประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดให�มีการประชุมร+วมกันระหว+างคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา (ท่ีประชุมร+วมกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๒ และคณะท่ี ๘) เพ่ือประชุมปรึกษาหารือร+วมกัน
เป>นกรณีพิเศษ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมกรรมการกฤษฎีการ:วม คณะท่ี ๒ และคณะท่ี ๘) 

ได� พิจารณาข�อหารือดังกล+าว โดยมีผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) เป>นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว สรุปความได�ว+า 
ต้ังแต+ปN พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีได�มีมติมิให�มหาวิทยาลัยท่ีเป>นส+วนราชการรับข�าราชการเพ่ิม  
เพ่ือรองรับการดําเนินการเตรียมเป>นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หากมีการเกษียณอายุให�ยุบเลิก
ตําแหน+งและให�จ�างเป>นพนักงานมหาวิทยาลัยแทน ทําให�ปEจจุบันผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีเป>นข�าราชการมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลงในขณะท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย
มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และส+งผลให�พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมีเป>นจํานวนมากไม+สามารถมีส+วนร+วม 



 
 
 

๓ 

ในการประชุมหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึง
การเป>นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยในเรื่องต+าง ๆ โดยเฉพาะการสมัครเป>นกรรมการ 
ในสภาคณาจารย:และข�าราชการ ตามมาตรา ๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงบัญญัติให�ประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการ 
สภาคณาจารย:และข�าราชการ เลือกจากคณาจารย:ประจําและข�าราชการของมหาวิทยาลัย  
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได�มีความเห็นว+า “คณาจารย:ประจํา” หมายถึงบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน�าท่ีเป>นอาจารย:ผู�สอนและทํางานประจําอยู+ในมหาวิทยาลัยเป>นสําคัญ  
ไม+รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย:พิเศษแต+อย+างใด ส+วนคําว+า “ข�าราชการ” ตามมาตรา ๒๒ 
แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายถึง ข�าราชการ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนท่ีมิได�เป>นคณาจารย:ประจํา และมิได�หมายความรวมถึง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จึงทําให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ไม+ มีสิทธิ ในการเป>นประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย: 
และข�าราชการ ตามปEญหาท่ีขอหารือมีประเด็นพิจารณาสรุปได�สองประเด็น ดังต+อไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง คําว+า “คณาจารย:ประจําและข�าราชการ” ตามมาตรา ๒๒  
แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายความรวมถึงพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ด�วยหรือไม+ เห็นว+า มาตรา ๔๑ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�นิยามความหมายของผู�ปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาไว� ประกอบด�วยคําว+า “ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” และคําว+า 
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” และโดยท่ีมาตรา ๒๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต+ละแห+งมีสภาคณาจารย:และ
ข�าราชการ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย:ประจําและข�าราชการของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๔๙๓  
                                                 

๑มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว+า บุคคลซ่ึงได�รับบรรจุและแต+งตั้ง 

ให�รับราชการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว+า บุคคลซ่ึงได�รับการจ�างตามสัญญาจ�าง 

ให�ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได�รับค+าจ�างหรือค+าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ+นดินหรือเงินรายได� 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒มาตรา ๒๒  ให�มหาวิทยาลัยแต+ละแห+งมีสภาคณาจารย:และข�าราชการ ประกอบด�วย 

ประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการซ่ึงเลือกจากคณาจารย:ประจํา
และข�าราชการของมหาวิทยาลัย 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ:และวิธีการได�มา วาระการดํารงตําแหน+ง และการพ�นจาก
ตําแหน+งของประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการตามวรรคหน่ึง 
ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารย:และข�าราชการ ให�เป>นไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓มาตรา ๔๙  คณาจารย:ประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหน+งทางวิชาการ ดังน้ี 
(๑) ศาสตราจารย: 
(๒) รองศาสตราจารย: 
(๓) ผู�ช+วยศาสตราจารย: 
(๔) อาจารย: 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ: และวิธีการแต+งตั้งและถอดถอนคณาจารย:ประจําตามวรรคหน่ึงให�เป>นไปตาม

กฎหมายว+าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ศาสตราจารย:น้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต+งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 



 
 
 

๔ 

แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให� คณาจารย:ประจํา 
ในมหาวิทยาลัยมีตําแหน+งทางวิชาการ ได�แก+ ศาสตราจารย: รองศาสตราจารย: ผู�ช+วยศาสตราจารย: 
และอาจารย: โดยคุณสมบัติ หลักเกณฑ: และวิธีการแต+งต้ังและถอดถอนคณาจารย:ประจําตามวรรคหนึ่ง
ให�เป>นไปตามกฎหมายว+าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และนอกจาก 
การกําหนดตําแหน+งทางวิชาการของคณาจารย:ประจําตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แล�ว ในมาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง๔ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิท่ีจะ
ได�รับการแต+งต้ังให�ดํารงตําแหน+งตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหน+งอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได� ซ่ึงมาตรา ๑๘๕ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบ
                                                 

๔มาตรา ๖๕/๒  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิท่ีจะได�รับการแต+งตั้งให�ดํารงตําแหน+งตาม
มาตรา ๑๘ หรือตําแหน+งอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได� 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕มาตรา ๑๘  ตําแหน+งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต+อไปน้ี 
(ก) ตําแหน+งวิชาการ ซ่ึงทําหน�าท่ีสอนและวิจัย ได�แก+ 

(๑) ศาสตราจารย: 
(๒) รองศาสตราจารย: 
(๓) ผู�ช+วยศาสตราจารย: 
(๔) อาจารย: 
(๕) ตําแหน+งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

(ข) ตําแหน+งประเภทผู�บริหาร ได�แก+ 
(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี 
(๓) คณบดี 
(๔) หัวหน�าหน+วยงานท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท+าคณะ 
(๕) ผู�ช+วยอธิการบดี 
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน�าหน+วยงานท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท+าคณะ 
(๗) ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู�อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู�อํานวยการกอง 

หรือหัวหน�าหน+วยงานท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท+ากองตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
(๘) ตําแหน+งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

(ค) ตําแหน+งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได�แก+ 
(๑) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
(๒) ระดับเช่ียวชาญ 
(๓) ระดับชํานาญการ 
(๔) ระดับปฏิบัติการ 
(๕) ระดับอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

การแต+งตั้งบุคคลให�ดํารงตําแหน+งวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให�เป>นไปตามหลักเกณฑ: 
วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

การแต+งตั้งบุคคลให�ดํารงตําแหน+งประเภทผู�บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)  
ให�เป>นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี
เป>นผู�ดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดให�มีตําแหน+งผู�ช+วยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตน้ันด�วยก็ได� 

ให�ผู�ดํารงตําแหน+งวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใช�ตําแหน+งวิชาการเป>นคํานําหน�านามเพ่ือแสดง 
วิทยฐานะได�ตลอดไป 



 
 
 

๕ 

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�กําหนดตําแหน+งของข�าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด�วย ตําแหน+งวิชาการ ตําแหน+งประเภทผู�บริหาร และตําแหน+ง 
ประเภทท่ัวไป ส+วนกรณีตามมาตรา ๖๕/๑๖ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป>นบทบัญญัติท่ีให�อํานาจแก+สภาสถาบันอุดมศึกษา 
ในการออกข�อบังคับเพ่ือใช�กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือพิจารณาความในมาตรา ๒๒๗ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีกําหนดให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต+ละแห+งมีสภาคณาจารย:และ
ข�าราชการ ประกอบด�วย ประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย:และ
ข�าราชการ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย:ประจําและข�าราชการของมหาวิทยาลัย เห็นได�ว+า บุคคลซ่ึงมีสิทธิ 
ท่ีจะได�รับเลือกให�เป>นประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย:และ
ข�าราชการ นั้น ประกอบด�วยบุคคลสองกลุ+ม ได�แก+ คณาจารย:ประจําและข�าราชการของมหาวิทยาลัย 

โดยท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม+ได�นิยาม
ความหมายคําว+าคณาจารย:ประจําไว�เป>นการเฉพาะ แต+ได�กําหนดให�คณาจารย:ประจํามีตําแหน+ง 
ทางวิชาการตามมาตรา ๔๙๘ ได�แก+ ศาสตราจารย: รองศาสตราจารย: ผู�ช+วยศาสตราจารย:  
และอาจารย: และโดยท่ีมาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง๙ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิ 
ท่ีจะได�รับการแต+งต้ังให�ดํารงตําแหน+งตามมาตรา ๑๘๑๐ หรือตําแหน+งอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว� 
ในข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได� และเม่ือพิจารณามาตรา ๑๘ (ก)  
แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได�กําหนดตําแหน+งวิชาการ ซ่ึงทําหน�าท่ีสอนและวิจัย ได�แก+ ศาสตราจารย: รองศาสตราจารย:  
ผู�ช+วยศาสตราจารย: อาจารย: และตําแหน+งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด จะเห็นได�ว+า ตําแหน+งทางวิชาการ 
ซ่ึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอาจได�รับการแต+งต้ังนั้น มีความสอดคล�องกับการกําหนดตําแหน+ง
ทางวิชาการของคณาจารย:ประจําตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๙ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ด�วยเหตุนี้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงทําหน�าท่ีสอนและวิจัย
ประจําอยู+ในมหาวิทยาลัยจึงสามารถดํารงตําแหน+งทางวิชาการตามมาตรา ๔๙ แห+งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และถือเป>น “คณาจารย:ประจํา” รวมท้ังมีสิทธิ 
ในการเป>นประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการ 
                                                 

๖มาตรา ๖๕/๑  การกําหนดตําแหน+ง ระบบการจ�าง การบรรจุและการแต+งตั้ง อัตราค+าจ�างและ
ค+าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน+ง การเปลี่ยนและการโอนย�ายตําแหน+ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ:และการร�องทุกข: และการอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให�เป>นไปตามข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๘โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 
๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔, ข�างต�น 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๕, ข�างต�น 



 
 
 

๖ 

ตามมาตรา ๒๒๑๑ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ด�วย   
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกาได�เคยวินิจฉัยปEญหาทํานองเดียวกันนี้แล�วตามบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๘๖๙/๒๕๕๒๑๒ และบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๕๑/๒๕๔๙๑๓ ว+า “คณาจารย:ประจํา หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน�าท่ี
เป>นอาจารย:ผู�สอนและทํางานประจําอยู+ในมหาวิทยาลัยเป>นสําคัญ ไม+รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน
และอาจารย:พิเศษแต+อย+างใด”  ดังนั้น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จึงไม+อยู+ 
ในความหมายของคณาจารย:ประจําตามมาตรา ๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส+วนนี้จึงถูกต�องแล�ว 
  ประเด็นท่ีจะต�องพิจารณาต+อไปจึงมีอยู+ว+า คําว+า “ข�าราชการ” ท่ีอยู+ในมาตรา ๒๒ 
แห+งพระราชบัญญัติดังกล+าว มีความหมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
หรือไม+ เห็นว+า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม+ได�นิยามความหมาย
ของคําว+าข�าราชการไว� ในการพิจารณาความหมายของคําว+าข�าราชการท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
จึงต�องพิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึงเป>นกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ:เ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไว� โดยเม่ือพิจารณาความในมาตรา ๔๑๔ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�กําหนดบทนิยามคําว+า 
“ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ไว� ให�หมายความว+า บุคคลซ่ึงได�รับบรรจุและแต+งต้ัง 
ให�รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา และได�กําหนดบทนิยามคําว+า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ให�หมายความว+า 
บุคคลซ่ึงได�รับการจ�างตามสัญญาจ�างให�ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได�รับค+าจ�างหรือค+าตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผ+นดินหรือเงินรายได�ของสถาบันอุดมศึกษา เห็นได�ว+า ข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาต�องเป>นบุคคลซ่ึงได�รับบรรจุและแต+งต้ังให�รับราชการ ในขณะท่ีพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเป>นบุคคลซ่ึงได�รับการจ�างตามสัญญาจ�างให�ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา   
ท้ังนี้ ไม+ว+าจะเป>นการจ�างให�ปฏิบัติหน�าท่ีสอน วิจัย หรือสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในด�านหนึ่ง
ด�านใดก็ตาม สถานะของข�าราชการของมหาวิทยาลัยจึงเป>นสถานะท่ีแตกต+างจากพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและไม+มีความหมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต+อย+างใด ด�วยเหตุนี้  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จึงไม+อยู+ในความหมายของข�าราชการของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๒ แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงถูกต�องแล�ว 

                                                 
๑๑โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๑๒บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครและเลือกประธาน

และกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการ ส+งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด+วนท่ีสุด  
ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๔๒๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติ
หัวหน�าภาควิชา ส+งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๒๗๘ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 



 
 
 

๗ 

  ด�วยเหตุผลดังกล+าวข�างต�น คําว+า “คณาจารย:ประจําและข�าราชการ” ตามมาตรา ๒๒ 
แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม+มีความหมายรวมถึงพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) แต+อย+างใด 
  ประเด็นท่ีสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสามารถออกข�อบังคับกําหนด
คุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการ  
ให�หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ได�หรือไม+ เห็นว+า เม่ือได�วินิจฉัย 
ในประเด็นท่ีหนึ่งแล�วว+า คําว+า “คณาจารย:ประจําและข�าราชการ” ตามมาตรา ๒๒ แห+ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม+มีความหมายรวมถึงพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงไม+สามารถ 
ออกข�อบังคับกําหนดคุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ และกรรมการ 
สภาคณาจารย:และข�าราชการ ให�หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ได� 
  อนึ่ ง ตามปEญหาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได�ขอหารือมานี้  
เป>นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยสามารถบรรจุ
และแต+งต้ังข�าราชการเข�ามาเป>นบุคลากรในมหาวิทยาลัยได� แต+ต+อมาเม่ือคณะรัฐมนตรีได�มีมติ 
มิให�มหาวิทยาลัยท่ีเป>นส+วนราชการรับข�าราชการเพ่ิม ทําให�มหาวิทยาลัยต�องใช�วิธีทําสัญญาจ�าง 
ผู�ท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให�เป>นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแทน เม่ือเวลาผ+านไปพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาได�มีจํานวนมากข้ึนและกลายเป>นบุคลากรกลุ+มใหญ+ของมหาวิทยาลัยแทนท่ี
ข�าราชการ จึงได�ก+อให�เกิดผลกระทบต+อการดําเนินการตามกฎหมายท่ีกําหนดไว�แต+เดิมดังเช+นกรณี
ตามข�อหารือในเรื่องนี้ ทําให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ซ่ึงเป>นบุคลากรกลุ+มใหญ+ 
ขาดโอกาสท่ีจะมีตัวแทนในสภาคณาจารย:และข�าราชการ โดยปกติวิสัยของมหาวิทยาลัยท้ังหลาย 
อาจจําแนกบุคลากรออกได�เป>นสองกลุ+มสําคัญ ได�แก+ผู�ท่ีทําหน�าท่ีสอน และผู�ท่ีทําหน�าท่ีสายสนับสนุน 
การบัญญัติให�มี “สภาคณาจารย:และข�าราชการ” แสดงให�เห็นชัดว+า องค:กรดังกล+าวมีความมุ+งหมาย 
ให�เป>นท่ีรวบรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร+วมกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังสองประเภท 
และเม่ือพิจารณาเจตนารมณ:ของการกําหนดให�มีสภาคณาจารย:และข�าราชการข้ึนในมหาวิทยาลัย  
ก็เพ่ือระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส+วนให�เ กิดความรอบคอบและเป>นประโยชน: 
แก+การบริหารของมหาวิทยาลัย หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ซ่ึงมีจํานวนมาก
ท่ีสุดและจะมีสัดส+วนมากข้ึนเรื่อย ๆ ไม+มีสิทธิและไม+มีส+วนร+วมในการเลือกหรือเป>นตัวแทน 
ในสภาคณาจารย:และข�าราชการ ก็น+าจะไม+สอดคล�องกับเหตุผลและจุดมุ+งหมายตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ปEญหาในเรื่องนี้เกิดจากการท่ียังมิได�แก�ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให�สอดคล�องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และโดยท่ี
เป>นปEญหาท่ีสมควรได�รับการแก�ไขอย+างเร+งด+วนเพ่ือให�มหาวิทยาลัยบริหารงานต+อไปได�  ด�วยเหตุนี้ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร+วมกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๒ และคณะท่ี ๘) เห็นสมควร 
ท่ีจะดําเนินการแก�ไขกฎหมายเพ่ือเปRดโอกาสให�พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  
มีสิทธิในการเป>นประธานสภาคณาจารย:และข�าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย:และข�าราชการได� 
ดังปรากฏตามร+างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แนบท�าย
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานี้  อย+างไรก็ดี เพ่ือให�การแก�ไขปEญหาโดยใช�กฎหมาย 
เป>นไปได�อย+างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับนโยบายด�านการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวม  



 
 
 

๘ 

เห็นสมควรให�กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู�รักษาการตามกฎหมายและสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาซ่ึงเป>นหน+วยงานท่ีบังคับบัญชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรับร+างกฎหมาย
ดังกล+าวไปพิจารณาและรับฟEงความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและหน+วยงาน 
ท่ีเ ก่ียวข�องเพ่ือให�ได�ข�อยุ ติก+อน หากกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรแก�ไขพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แล�ว ให�ดําเนินการตามข้ันตอนในการเสนอกฎหมาย
ต+อคณะรัฐมนตรีต+อไป 
 
 
      (นายดิสทัต  โหตระกิตย:) 

   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 


