
 
 
 
 
 

ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วาดวยการเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๗๘ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖๙๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติใหออกขอบังคับไวดังนี้ 
 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒  ขอบังคบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตวันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป  
 ขอ ๓  ในขอบงัคับนี ้

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจําของสวนราชการที่สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทั้งที่จางจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณแผนดิน  
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 “สวนงาน” หมายความวา คณะ สํานักวิชา วิทยาลัย สถาบัน และสวนงานที่เรียกชื่ออยาง

อ่ืน 
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืน  
“คณะกรรมการบริหารสวนงาน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารคณะ สํานักวิชา 

วิทยาลัย สถาบัน และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  
 ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 
 



 ๒  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 
 ขอ ๕  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอํานวยการ
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน ประธานสภาคณาจารย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหารหนึ่งคน และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารยประจําหนึ่งคน เปนกรรมการ และมีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ  
 ใหคณะกรรมการทําหนาที่อํานวยการใหการรับขาราชการและลูกจางเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
เปนไปโดยเรียบรอย เพ่ือการนี้ ใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังของมหาวิทยาลัยเพื่อการอยางหนึ่งอยางใดอัน
จําเปน 

(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการ ใดๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารสวนงาน 
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 
  (๓) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้  
 ขอ ๖  ใหขาราชการหรือลูกจางที่ประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยยื่น
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบแนบทายขอบังคับนี้ตอคณะ
กรรมการบริหารสวนงานที่ผูนั้นสังกัดหรือตอเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการบริหารสวนงานนั้นมอบหมาย  
และเมื่อไดย่ืนหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวแลว จะถอนมิได 
 คณะกรรมการอาจแกไขเพิ่มเติมแบบหนังสือแสดงเจตนาแนบทายขอบังคับนี้ไดตามความ
เหมาะสม 
 ขอ ๗  ภายใตบังคับขอ ๑๕ และขอ ๑๘ สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปล่ียน
สถานภาพมาจากขาราชการและลูกจางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยการ
บริหารงานบุคคล 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใหเร่ิมนับใหมตั้งแตวันที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๘  อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนอื่นของผูที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๙  ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการเทียบตาํแหนงขาราชการและลูกจางกับตาํแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยจดัทําเปนระเบยีบมหาวิทยาลัย 
 ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ หรือตําแหนงระดับชํานาญการ เช่ียวชาญ หรือเช่ียวชาญ
พิเศษ และเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คงดํารงตําแหนงดังกลาวตอไป ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการหรือตําแหนงระดับที่สูงข้ึน ใหนับระยะเวลาดํารงตําแหนง
ดังกลาวตอเนื่องจากเดิม 



 ๓  

 ใหขาราชการซึ่งเปล่ียนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไดรับยกเวนคุณสมบัติที่ตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเปนการเฉพาะตําแหนงและเฉพาะตัว  
 ขาราชการตําแหนงนักวิจัยซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในตําแหนงนักวิจัย โดยไดรับยกเวนคุณสมบัติที่ตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเปนการเฉพาะตําแหนงและเฉพาะตัว  
 ขอ ๑๐  ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการ
หรือลูกจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหผูแสดงเจตนาเขาทําสัญญาปฏิบัติงานกับหัวหนาสวนงาน
ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
 ขอ ๑๑  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการรับขาราชการและลูกจางที่สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานอื่นที่ไมมีคณะกรรมการบริหารสวนงานโดยเฉพาะเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดี
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ประกอบดวย ประธานและกรรมการอื่นจํานวน ๔ ถึง ๖ 
คน ทําหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารสวนงานตามขอบังคับนี้ 
 ขอ ๑๒  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนจากทางราชการในฐานะผูรับ
บํานาญแลว มิใหไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนซึ่งมีลักษณะอยางเดียวกันจากมหาวิทยาลัยอีก  
 
 

หมวด ๒ 

การแสดงเจตนาในชวง ๙๐ วันแรก 
 

ขอ ๑๓  ขาราชการหรือลูกจางผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหมหาวิทยาลัยบรรจุผูนั้นเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไมตอง
ประเมินความรูความสามารถและไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๔  ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๓ ผูแสดง
เจตนาอาจเลือกวันใดวันหนึ่งดังตอไปนี้เปนวันบรรจุและเร่ิมตนสัญญาปฏิบัติงานได 

 (๑) วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๒) วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๓) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๔) วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ขอ ๑๕  สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการและลูกจางตามความในหมวดนี้ ใหมีกําหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑตอไปนี้ แตตองไมเกินวัน
สุดทายของปบัญชีที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ โดยใหเร่ิมนับระยะเวลาการปฏิบัติงานใหมตั้งแต
วันที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๑) ผูที่ปฏิบัติราชการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครบ ๒๐ ปข้ึนไป มีระยะเวลา ๑๐ ป  
(๒) ผูที่ปฏิบัติราชการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งแต ๑๐ ปแตไมครบ ๒๐ ป  

มีระยะเวลา ๕ ป  
(๓) ผูที่ปฏิบัติราชการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมครบ ๑๐ ป มีระยะเวลา ๓ ป  



 ๔  

หมวด ๓ 
การแสดงเจตนาตั้งแตวันที่ ๙๑ ถึง ๔ ป 

 
ขอ ๑๖  ขาราชการหรือลูกจางผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใน

ระหวางวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการ
ประเมินความรูความสามารถของผูนั้นตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นโดยอนุโลม และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ย่ืนหนังสือ
แสดงเจตนา 

หากผลปรากฏวาผูนั้นผานการประเมิน ใหดําเนินการตามขอ ๑๐ ตอไป โดยไมตองทดลอง
ปฏิบัติงานอีก 

หากผลปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมิน  ใหการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผลไป   
แตผูนั้นอาจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพไดอีกหนึ่งครั้ง เมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงผล
การประเมินดังกลาว 

ขอ ๑๗  ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๖ ผูแสดง
เจตนาอาจเลือกวันใดวันหนึ่งดังตอไปนี้เปนวันบรรจุและเร่ิมตนสัญญาปฏิบัติงานได แตทั้งนี้ ตองย่ืน
หนังสือแสดงเจตนากอนวันที่เลือกเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน 

 (๑) วันที่ ๑ มกราคม  
  (๒) วันที่ ๑ เมษายน 
  (๓) วันที่ ๑ กรกฎาคม 
  (๔) วันที่ ๑ ตุลาคม 

ระยะเวลานับแตวันยื่นแบบแสดงเจตนาจนถึงวันบรรจุและเร่ิมตนสัญญาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง
ตองหางกันไมเกิน ๑ ป 

ขอ ๑๘  ใหนําความในขอ ๑๕ มาใชบังคับกับสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการซึ่งเปล่ียนสถานภาพมาจากขาราชการและลูกจางตามความในหมวดนี้โดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การแสดงเจตนาเมื่อพนกําหนดเวลา ๔ ป 
 

ขอ ๑๙  ขาราชการหรือลูกจางผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต
วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใหคณะกรรมการบริหารสวนงานพิจารณาเหตุผลและความ
จําเปนในการรับบุคคลดังกลาวเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

หากการรับบุคคลดังกลาวจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นวางอยู ใหคณะกรรมการบริหารสวนงานจัดใหมีการประเมินความรู
ความสามารถของผูนั้นตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลที่ใชบังคับอยูใน
ขณะนั้นโดยอนุโลม 



 ๕  

หากผลปรากฏวา ผูนั้นผานการประเมิน ใหหัวหนาสวนงานตกลงทําสัญญาทดลองปฏิบัติงานกับ 
ผูนั้นโดยมีกําหนดเวลา ๑ ป 

หากการรับบุคคลดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย ไมมีอัตราตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผูนั้นวางอยู หรือผูนั้นไมผานการประเมินความรูความสามารถ ใหการแสดง
เจตนาตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผลไป  

ขอ ๒๐  วันเริ่มตนสัญญาทดลองปฏิบัติงาน ใหนําความในขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๒๑  เมื่อครบกําหนด ๙ เดือนนับแตวันเริ่มตนสัญญาทดลองปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการ

บริหารสวนงานประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยการ
บริหารงานบุคคลที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 

หากผลปรากฏวา ผูนั้นผานการประเมิน ใหดําเนินการตามขอ ๑๐ ตอไป 
หากผลปรากฏวา ผูนั้นไมผานการประเมิน ใหผูนั้นปฏิบัติงานตอไปจนครบระยะเวลาตามสัญญา

ทดลองปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๕ 
การแสดงเจตนาของผูกระทําผิดวินัย 

 
 ขอ ๒๒  ขาราชการหรือลูกจางผูใดกระทําผิดทางวินัยกอนวันที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการทางวินัยและวินิจฉัยความผิดของผูนั้นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ หรือระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน แลวแตกรณี 
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 หากปรากฏวาเปนการกระทําผิดทางวินัยอยางไมรายแรง ใหส่ังลงโทษผูนั้นตามขอบังคับ 
วาดวยการบริหารงานบุคคลซึ่งใชบังคับอยูในวันที่มีการสั่งลงโทษโดยอนุโลม  แตทั้งนี้ โทษดังกลาวตองไม
รุนแรงกวาโทษที่ผูนั้นอาจไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง 
 หากปรากฏวาเปนการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง ใหส่ังลงโทษผูนั้นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี และใหการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพและการรับผูนั้นเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเปนอันสิ้นผลไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

(ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 


