
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยการแสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

และการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) และมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความรูความสามารถของผูแสดง
เจตนา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
  “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  “สวนงาน” หมายความถึง  สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ขาราชการหรือลูกจางนั้นปฏิบัติหนาที่อยู 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ 
 
  ขอ ๔  ขาราชการหรือลูกจางซึ่งประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหย่ืนหนังสือแสดงเจตนาตามแบบทายขอบังคับนี้ตอหัวหนาสวนงาน 
  บรรดาขอผิดพลาดหรือบกพรองเก่ียวกับขอมูลที่ผูแสดงเจตนาระบุไวในแบบ
แสดงเจตนาที่ย่ืนตอหัวหนาสวนงานไมมีผลกระทบตอความสมบูรณของการแสดงเจตนา 
 
  ขอ ๕  ขาราชการหรือลูกจางซึ่งย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอหัวหนาสวนงานภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยบรรจุผูนั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นยื่นหนังสือแสดงเจตนาหรือวันที่ระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาซึ่งตอง
ไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ 

  

(สําเนา) 



   
 

-๒- 
 
  ขอ ๖  กรณีขาราชการหรือลูกจางแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเมื่อพนกําหนดเวลาตามขอ ๕ ใหหัวหนาสวนงานที่ขาราชการหรือลูกจางนั้นปฏิบัติ
หนาที่อยูแตงตั้ง คณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ เพ่ือประเมินความรูความสามารถ
ของผูแสดงเจตนาและความเหมาะสมที่จะบรรจุผูนั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบดวย หัวหนาสวนงานที่ขาราชการหรือ
ลูกจางนั้นปฏิบัติหนาที่อยูหรือรองหัวหนาสวนงานที่หัวหนาสวนงานมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ และผูแทนสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการ 
  ในกรณีผูแสดงเจตนาปฏิบัติหนาที่สอน ใหหัวหนาสวนงานแตงตั้งผูแทน
คณาจารยคนหนึ่งจากกรรมการสวนงานหรือผูแทนสวนงานในสภาพนักงานรวมเปนกรรมการดวย 
แตในกรณีผูแสดงเจตนามิไดปฏิบัติหนาที่สอน ใหหัวหนาสวนงานแตงตั้งผูแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งจากผูแทนสภาพนักงานหรือผูแทนพนักงานประจําสวนงานรวมเปนกรรมการ
ดวย 
 
  ขอ ๗  ในการประเมินความรูความสามารถ ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๑) กรณีผูแสดงเจตนาไดแสดงเจตนาเมื่อพนกําหนดเวลาตามขอ ๕ แตไมเกิน
สองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ ใหพิจารณาจาก 
   (ก) ความรูความสามารถ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และการ
อุทิศเวลาเพื่อประโยชนแกสวนงานหรือมหาวิทยาลัย 
   (ข) ในกรณีผูแสดงเจตนาปฏิบัติหนาที่สอน  ให พิจารณาความรู
ความสามารถทางวิชาการประกอบดวย 
  (๒) กรณีผูแสดงเจตนาไดแสดงเจตนาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกิน
หาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ ใหพิจารณาจาก 
   (ก) หลักเกณฑตาม (๑) (ก) 
   (ข) ในกรณีผูแสดงเจตนาปฏิบัติหนาที่สอน ใหพิจารณาคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการประกอบดวย 
  (๓) กรณีผูแสดงเจตนาไดแสดงเจตนาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๒) และ
มหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาเปนพนักงานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีอัตรา
วางที่จะบรรจุได  ก็ใหมหาวิทยาลัยรับบุคคลผูนั้นเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยได  แตในกรณีที่ผู
นั้นปฏิบัติหนาที่สอนตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยข้ึนไปจึงจะบรรจุได 
 
  ขอ ๘  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาสมควรบรรจุผูแสดงเจตนาตามขอ ๗  
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
  (๑) กรณีผูแสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาตามขอ ๗ (๑) ใหมหาวิทยาลัยบรรจุ
ผูนั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไมตองใหทดลองปฏิบัติงาน 



   
 

-๓- 
  (๒) กรณีผูแสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาตามขอ ๗ (๒) หรือ (๓)  
ใหมหาวิทยาลัยรับผูนั้นเขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป หากผลการทดลองปฏิบัติงานเปนไป
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหมหาวิทยาลัยบรรจุผูนั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การกําหนดเกณฑตาม (๒) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประกอบดวย และใหกําหนดไวเปนการลวงหนา 
 
  ขอ ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูแสดงเจตนาตามขอ ๗ ไมผาน 
การประเมิน ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงผลการประเมินใหผูแสดงเจตนาทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันเสร็จสิ้นการประเมิน 
  ผู แ สด ง เ จตนาซึ่ ง ไ ม เ ห็ นด ว ยกั บผลก า รปร ะ เมิ นมี สิ ท ธิ อุ ท ธ รณ ต อ 
สภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน 
  คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหเปนที่สุด 
 
  ขอ ๑๐  เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหถือ
วาระยะเวลาดํารงตําแหนงทางวิชาการในขณะเปนขาราชการ ของผูซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ เปนระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางวิชาการของผูนั้นในการ
ปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัย 
 
  ขอ ๑๑  ในระหวางที่ไมมีหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือหัวหนา
สํานักงานอธิการบดี ใหขาราชการหรือลูกจางซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานอธิการบดีย่ืนหนังสือ
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตออธิการบดี 
 
  ขอ ๑๒  ในระหวางที่สวนงานใดไมมีผูแทนสภาพนักงานหรือผูแทนพนักงาน
ประจําสวนงาน ใหหัวหนาสวนงานแตงตั้งผูแทนคณาจารยคนหนึ่งจากกรรมการสวนงาน เปน
กรรมการในสวนงานกรรมการประเมินความรูความสามารถตามขอ ๖ วรรคสาม แทนผูแทนสภา
พนักงานหรือผูแทนพนักงานประจําสวนงาน 
 
  ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
     (ลงช่ือ)    มีชัย  ฤชุพันธุ 
              (นายมีชัย   ฤชุพันธุ) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 สําเนาถูกตอง 

 
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ๗ 



   
 

-๔- 
 

แบบหนังสือแสดงเจตนา 

เปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
      เขียนที่ .................................................... 
       ................................................... 
       ................................................... 
 
     วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ....... 
 
เร่ือง  แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ผาน ............................................................) 
 
  ขาพเจา ...................................................................... อายุ ....... ป 
ปจจุบันเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/ลูกจาง ตําแหนง ...................... ระดับ .... 
ข้ัน ...................... บาท ตําแหนงเลขที่ .......... สังกัด ....................................................... 
มีความเขาใจพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับที่เก่ียวของ ดีแลว 
และสมัครใจที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่
.................................. 
  อนึ่ง ขาพเจา  � ไมเปนสมาชิก กบข. �เปนสมาชิก กบข. เลขที่ ................. 
และประสงคที่จะดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพ กบข. ของขาพเจาภายหลังการเปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
    � ประสงคที่จะเปนสมาชิก กบข. ตอไป 

    � ไมประสงคที่จะเปนสมาชิก กบข. ตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป 
 
 
    ลงช่ือ ........................................... ผูแสดงเจตนา 
     (.........................................) 
 
 
        � อนุมัต ิ

  � ไมอนุมัต ิ
 
    ลงช่ือ ......................................... 
           (.......................................) 
ตําแหนง ......................................... 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/สํานักงานอธิการบดี/สวนงาน/สวนงาน
ไดรับแบบแสดงเจตนานี้ไวเมื่อวันที่ ..................................... 
ลงชื่อ ...................................................................... ผูรับ 


