
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัทักษิณ 

วาดวย การเปลี่ยนสถานภาพขาราชการหรือลกูจางของสวนราชการ 
เปนพนักงานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------------- 
 

เพื่อใหการแสดงเจตนาของขาราชการหรอืลูกจางของสวนราชการซึง่สังกัดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ในการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยเปนไปดวยความ

เรียบรอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษณิ  

พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับมาตรา ๖๖  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

สภามหาวทิยาลัยทกัษิณ ในการประชมุ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑   เมื่อวันที ่ ๘   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงออก

ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลยัทกัษณิ วาดวยการเปลี่ยนสถานภาพ

ขาราชการหรอืลูกจางของสวนราชการเปนพนักงานมหาวทิยาลยัหรือลูกจางของมหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑” 
 

ขอ ๒  ขอบังคบันี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดที่ขัดหรอืแยงกับขอบังคับนี้  

ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

  ขอ ๔  ในขอบังคับนี ้

         “ผูบริหาร”  หมายความวา   ผูดํารงตาํแหนงตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  และใหรวมถงึหัวหนาและรองหัวหนาสวนงานระดับคณะที่สภา

มหาวิทยาลยัมีประกาศจัดตั้ง 

     “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติราชการที่

มหาวิทยาลยัทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



 ๒ 
 

     “ลูกจางของสวนราชการ” หมายความวา ลูกจางของสวนราชการที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

     “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามความใน

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๔  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

                      “ลูกจางของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย

ทักษิณ มีคําสั่งจางหรือมีสัญญาจางโดยใหไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้

 
หมวด ๑ 

การแสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพ 
 

     ขอ ๖  ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในวันที่  ๖ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ ยังคง

ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาหรือขอผูกพันในสถานภาพและตําแหนงเดิมตอไป 

     ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการซึ่งประสงคจะ

เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี  ใหยื่นหนังสือแสดง

เจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามแบบที่กําหนดทายขอบังคับนี้ตอหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลของวิทยาเขตที่สวนงานนั้นตั้งอยู  เมื่อหนวยงานดังกลาวลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยน

สถานภาพแลว จะถอนเรื่องคืนมิได 
 

     ขอ ๗  แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลยัหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลยัตามขอ ๖   มดีังนี ้

(๑)  แบบสําหรับผูบริหาร  ใหยืน่ภายในหกสิบวันนับจากวนัที่ ๖ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

     (๒)  แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๑  ใหยื่นภายในเกาสิบวันนับจากวนัที่ ๖ กมุภาพนัธ  

พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

(๓)  แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๒  ใหยื่นภายหลังเกาสิบวันแตไมเกินสองปนับจากวนัที ่ 

๖ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

(๔)  แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๓  ใหยื่นภายหลังสองปแตไมเกินหาปนับจากวนัที่  

๖ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 



 ๓ 
 

(๕)  แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๔  ใหยื่นภายหลังหาปนับจากวนัที่ ๖ กมุภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

 
หมวด ๒ 

การบรรจุและการแตงต้ัง 
 

  ขอ ๘  ขาราชการที่แสดงเจตนาโดยใชแบบสําหรับผูบริหารตามขอ ๗ (๑)  และไดยื่นแบบ

แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในหกสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหอธกิารบดีส่ังให 

ออกจากราชการเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตัง้แตวันที ่

ระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวนัแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนกังาน

มหาวิทยาลยัประเภทและระดับที่เทียบเทาตําแหนงที่ผูแสดงเจตนาดาํรงอยูในวนัทีไ่ดรับคําสั่งใหออกจาก

ราชการ 

  ใหผูไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัยในวรรคหนึง่ ดํารงตําแหนงบริหารในตาํแหนง

เดิมที่ดํารงอยูกอนไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ  ตามเงื่อนไขที่กาํหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  ขอ ๙  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาโดยใชแบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ 

๑  ตามขอ ๗ (๒)  และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในเกาสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ          

พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหอธิการบดีส่ังใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี โดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่        

ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทากับตําแหนงที่ผูแสดงเจตนา

ดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ 
 

ขอ  ๑๐   ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย  อธิการบดีหรือ             

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธานและผูบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยอีกสี่คนเปนกรรมการ  ทําหนาที่ประเมินคุณสมบัติและความรูความสามารถของขาราชการหรือ

ลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเกาสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ          

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 



 ๔ 
 

     คณะกรรมการในวรรคหนึง่ มีอํานาจและหนาที ่ดังนี ้

 (๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๑๑ 

 (๒)  ประเมนิความรูความสามารถและคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนด

ตําแหนงที่คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคลกําหนด  

   กระบวนการประเมินตองเปนระบบเปด โปรงใส และเปนธรรม  โดยคณะกรรมการประเมิน

ตองแจงเกณฑและมาตรฐานการประเมนิกอนดําเนินการประเมนิ 
 

 ขอ ๑๑  ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจางของมหาวทิยาลัย ตองมี

คุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 

  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  

  (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมอืง หรือเจาหนาที ่

พรรคการเมือง 

  (๕)  ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือเปนโรคที่

กําหนดไวในระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  (๖)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสัง่พักงาน พักราชการ หรือถกูสั่งใหออกจากงานไวกอนในลักษณะ

เดียวกนักับการพักงานหรือพักราชการ 

  (๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

  (๘)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (๙)  ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๑๐) ไมเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ   

(๑๑) ไมเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวนิัย ตามขอบังคับนี้ 

  (๑๒) ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 

ของรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 
 

 ขอ ๑๒  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพโดยใชแบบ

สําหรับบุคลากรกลุมที่ ๒ ตามขอ ๗ (๓)  และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเกาสิบวันแตไม

เกินสองป นับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๑๐ เห็นวามีคุณสมบัติ

และความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหอธิการบดีส่ังใหออกจากราชการเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยไมตอง

ทดลองปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทา

กับตําแหนงที่   ผูแสดงเจตนาดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ 

  ขอ ๑๓  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพโดยใชแบบ

สําหรับบุคลากรกลุมที่ ๓ ตามขอ ๗ (๔)  และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังสองปแตไมเกนิ  

หาป นับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๑๐ เห็นวามีคุณสมบัติและ

ความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหอธิการบดีส่ังใหออกจากราชการเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป ตั้งแตวันที่ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยน

สถานภาพ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับ

ที่เทียบเทากับตําแหนงที่   ผูแสดงเจตนาดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ  เมื่อพนกําหนดหนึ่งป

แลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยก็ใหอธิการบดีส่ังบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี 

  การทดลองปฏิบัติงานและการประเมนิการทดลองปฏบิัติงานใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

  ขอ ๑๔  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพโดยใชแบบ

สําหรับบุคลากรกลุมที่ ๔ ตามขอ ๗ (๕)  และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังหาป นับจาก

วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๑๐ เห็นวาการรับผูแสดงเจตนาเปลี่ยน

สถานภาพเขาทํางานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได              

ใหอธิการบดีส่ังใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยใหทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ตั้งแตวันที่ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ  และแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทากับตําแหนงที่ผูแสดง

เจตนาดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ  เมื่อพนกําหนดการทดลองปฏิบัติงานตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลยัก็

ใหอธิการบดีส่ังบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแต

กรณี   



 ๖ 
 
 

  ขอ ๑๕  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพและไดรับผล

การประเมินในระดับไมผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยไดโดยยื่น

เร่ืองเปนหนังสือที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน  

ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อพิจารณาวินจิฉัยคําอุทธรณในวรรคแรก คําวนิิจฉัย

ของคณะบุคคลดังกลาวใหเปนที่สุด 
 

  ขอ ๑๖  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยสามารถยื่น

แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลยัได  แตมหาวทิยาลยั

จะพิจารณาและมีคําสั่งใหเปลี่ยนสถานภาพก็ตอเมื่อผลการสอบสวนเสร็จส้ินแลว 
 

หมวด ๓ 
เงินเดือน เงนิประจําตําแหนง และสิทธิประโยชน 

 
    ขอ ๑๗   เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ

และของลูกจางของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางของสวนราชการใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย

ของ    ขอบังคับนี้  
 

    ขอ ๑๘  ใหพนักงานมหาวทิยาลยัทีเ่ปลีย่นสถานภาพจากขาราชการ ซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน

ประจําตําแหนงและเงนิคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมีเงินประจําตําแหนง ดังตอไปนี ้ใหยงัคงมีสิทธดิังกลาว

ตอไป 

(๑) เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ 
(๒) เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะ ชํานาญการ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(๓) เงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร 
(๔) เงินคาตอบแทนพิเศษสาํหรับผูมีเงนิประจาํตําแหนง 
 

    ขอ ๑๙  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามขอ ๑๘ (๑) (๒) หรือ 

(๓)มากกวาหนึ่งประเภท ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมีเงินประจําตําแหนงตามขอ ๑๘ (๔)  เทากับ        
เงินประจําตําแหนงตามขอ ๑๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ประเภทใดประเภทหนึ่งในอัตราสูงสุดเพียงประเภทเดียว 
 

    ขอ ๒๐  เงนิประจําตําแหนงของพนกังานมหาวิทยาลยัที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ ให

เปนไปตามบญัชีแนบทายขอบังคับนี ้

       หลักเกณฑและวิธีการจายเงนิประจําตาํแหนงและเงนิคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมเีงนิประจํา

ตําแหนง ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  



 ๗ 
 
 

ขอ  ๒๑   สิทธปิระโยชนอ่ืนนอกจากเงนิเดอืน เงินประจาํตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ

สําหรับผูมีเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบ หรือมติสภา

มหาวิทยาลยั วาดวยการนั้น 

 
ขอ  ๒๒   กรณีมีปญหาเกีย่วกับการตีความตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวนิิจฉัย 

 
 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

          
            (ศาสตราจารย ดร.สุจนิต  จนิายน) 

                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัทักษิณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วาดวย การเปลี่ยนสถานภาพขาราชการหรือ 

ลูกจางของสวนราชการเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 
หรอืลูกจางของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 


