
สรุปประเด็นค ำถำม – ค ำตอบ 
 

จำกกำรประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมข้อ ๕ ของกฎ ก.พ.อ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไข กำรกลับเข้ำรับรำชกำร กำรนับวันรับรำชกำร และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับ 

เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เม่ือวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๕  

 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)  

 
 
๑. กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร (กรณีตำมข้อ ๕ ของกฎ ก.พ.อ.ฯ)  
 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 
๑. กรณสีถาบันอุดมศึกษามีความประสงค์จะรับ 
บุคคลที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคลากร 
ประเภทอ่ืน จะถือว่าเป็นการบรรจุกลับ หรือเป็น
การจ้างใหม่ในประเภทนั้น ๆ  
 
 

     นับเป็นการจ้างใหม่ เนื่องจากเป็นการจ้างใน
ประเภทอ่ืนแล้ว แต่เป็นการพิจารณาเหตุผลความ
จ าเป็นสืบเนื่องมาจากกรณกีารขอบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการฯ  ซึ่งอาจไม่ได้เริ่มจ้างตั้งแต่ระดับแรกบรรจุ 
(จ้างในต าแหน่งเดิมระดับเดิมหรือเทียบเท่า)         
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขซึ่งรองรับกรณีนี้ไว้ในข้อบังคับหรือ
ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้าง
บุคลากรประเภทนั้นๆ ด้วย  
 

๒. หากบุคคลที่ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการ        
มีอายุเกิน ๖๐ ปี จะสามารถบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการได้หรือไม่  
(ค าถามล่วงหน้า) 

     ไม่สามารถบรรจุกลับได้ เนื่องจากข้าราชการฯ       
ทีมี่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันต้องพ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์  ตามมาตรา ๕๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงไม่สามารถ
บรรจุบุคคลทีมี่อายุเกิน ๖๐ ปี กลับเข้ารับราชการได้ 
ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงไม่สามารถด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อเวลาราชการให้ผู้ที่ออก
จากราชการไปแล้ว และต้องการขอกลับเข้ารับ
ราชการทีมี่อายุเกิน ๖๐ ปีไปแล้วได้ เนื่องจากการ
ต่อเวลาราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
สิ้นปีงบประมาณท่ีข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุ
ราชการ  
 

 
 



๒ 

 

 
ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 

๓. การนับอายุราชการ กรณีได้บรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ 
(ค าถามล่วงหน้า) 

     การนับเวลาราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
งานบุคคลใดๆ โดยทั่วไปสามารถนับเวลาราชการ 
ตอนก่อนออกจากราชการรวมกับการรับราชการ        
ในตอนหลังได้ แต่ไม่รวมช่วงเวลาที่ได้ออกจาก
ราชการไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในแต่ละกรณี เช่น การนับเวลา
ราชการเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การนับเวลา
ด ารงต าแหน่งเพ่ือเป็นคุณสมบัติในการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เป็นต้น      
     สว่นการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย      
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และกฎหมาย         
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 

 
๒. กำรรับโอนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้สนใจซักถามเกี่ยวกับการด าเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีสถาบันอุดมศึกษามีต าแหน่งว่างระหว่างปีงบประมาณ จึงได้รวบรวมไว้เพ่ือเป็น
แนวทางและประโยชน์ในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาด้วย ดังนี้  
 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 
๑. กรณีสถาบันอุดมศึกษามีต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ “ระดับ 
ช านาญการพิเศษ” ว่างอยู่  จะสามารถรับโอน
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง “ระดับช านาญการ”  
ได้หรือไม่ หรือจะสามารถรับโอนในต าแหน่งวิชาการ
ได้หรือไม่  

     เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีต าแหน่งว่างระหว่างปี 
และประสงค์จะใช้ประโยชน์ต าแหน่งที่ว่างนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวิเคราะห์เหตุผลความ
จ าเป็นว่าจะยังคงต้องการใช้ประโยชน์ในต าแหน่ง
และระดับต าแหน่งเดิมหรือไม่ ในหน่วยงานที่มี
ต าแหน่งว่างนั้น หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีความจ าเป็น
สูงกว่า ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นว่า มีความจ าเป็น
จะต้องใช้ต าแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน หรือ
ต่างระดับต าแหน่ง  สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
วิเคราะห์และด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง และ/หรือเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่งได้ตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ว่าด้วยการเปลี่ยนต าแหน่งฯ   เมื่อด าเนินการ
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง และ/
หรือเปลี่ยนระดับต าแหน่งแล้ว จึงจะด าเนินการเพ่ือ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ ต่อไป  



๓ 

 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 
     ทั้งนี้ หากเป็นกรณีท่ีจะก าหนดเป็นระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง       
ที่ ก.พ.อ. และสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดด้วย 
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาถึง
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ 
ประกอบด้วย 
 

๒. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด      
อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จะสามารถ
โอนไปรับราชการในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วน
ราชการได้หรือไม่  

     เนื่องจากประเด็นค าถามนี้ จะต้องพิจารณาถึง
บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง อีกท้ังจะต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.)  ดังนั้น หากสถาบัน 
อุดมศึกษาแห่งใดมีข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหา
ดังกล่าว สามารถมีหนังสือขอหารือไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อเสนอ ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการ
ที่ ก.พ.อ. มอบหมาย พิจารณาวินิจฉัยต่อไป  
 

 


